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ABSTRAK 

Auditya Martin N.R. C0504012. 2010. Transportasi Kereta Api Dalam Pembangunan 
Kota Solo Tahun 1900-1940. Skripsi: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni 
Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penelitian ini berjudul Transportasi Kereta Api Dalam Pembangunan Kota 
Solo Tahun 1900-1940. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) gambaran 
umum tentang sejarah perkeretaapian dari awal pembangunannya hingga sampai di 
kota Solo tahun 1900-1940. (2) Perkembangan kereta api sebagai alat transportasi di 
kota Solo tahun 1900-1940. (3) Dampak dari adanya pembangunan transportasi kereta 
api di Kota Solo tahun 1900-1940. Penelitian ini merupakan penelitian historis, 
sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi heuristik, 
kritik sumber baik intern maupun ekstern, interpretasi, dan historiografi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang di dapat dalam koleksi 
arsip Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran dan studi pustaka yang berupa 
buku dan beberapa tulisan ilmiah yang tentang kereta api dan kota Solo. Dari 
pengumpulan data, kemudian data dianalisa dan diinterpretasikan berdasarkan 
kronologisnya. Untuk menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain 
sebagai ilmu bantu ilmu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  
adalah pendekatan ekonomi, dan sosiologi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan perluasan jaringan 
kereta api kolonial di Jawa berlangsung dari abad 19-20 yang bertujuan untuk 
memoderenisasi sistem transportasi dan pengangkutan secara massal sekaligus cepat, 
serta bertujuan untuk membuka daerah pedalaman. Transportasi kereta api juga 
membuka daerah pedalaman Vorstenlanden untuk pengangkutan hasil alam sampai ke 
pedalaman menuju ke pelabuhan, oleh karena itu pembangunan jaringan kereta api 
pertama dilakukan dari Semarang-Vorstenlanden yang dilakukan oleh perusahaan 
swasta NISM. Di dalam kota Solo eksploitasi jaringan kereta api berupa kereta trem 
yang dikuasai NISM yang bertujuan mengangkut hasil alam dan sekaligus membuka 
daerah Solo sampai ke pedalaman.   

 Pembangunan jaringan kereta api NISM mengeksploitasi di dalam kota Solo 
yang menghubungkan empat daerah penjuru arah mata angin, walaupun pada waktu 
itu ada maskapai kereta api negara yang beroperasi di daerah Solo, akan tetapi 
maskapai negara tersebut hanya mengeksploitasi jaringan kereta api untuk 
pengangkutan antar wilayah di Jawa. Hal ini menjadikan posisi kota Solo sangat 
ramai dan penting karena sebagai titik bertemunya jaringan kereta api. Lengkapnya 
jaringan kereta api serta meningkatnya perekonomian di kota Solo pada awal abad 20, 
hal ini menjadikan Solo disebut sebagai jantungnya pulau Jawa. 

Pembangunan jaringan transportasi kereta api di kota Solo mempunyai 
dampak, yaitu pembangunan sarana perkotaan turut didirikan oleh Pemerintah sebagai 
pendukung budaya perkotaan seperti fasilitas-fasilitas umum. Hal ini diharapkan agar 
masyarakat dan warga Eropa yang ada di kota Solo khususnya bisa merasakan 
kehidupan perkotaan dengan berbagai fasilitas pendukungnya layaknya hidup di 
negara induknya yang ada di Eropa. Sejalan dengan berkembangnya budaya 
perkotaan di kota Solo, maka pertumbuhan penduduk di kota Solo semakin 
meningkat. Dampak positif maupun negatif budaya perkotaan turut juga mewarnai 
kehidupan masyarakat perkotaan di kota Solo. 
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ABSTRACT 
 

Auditya Martin. C0504012. 2010. Train as Transportation in the Devolopment of Solo 
in the Year of 1900-1940: History Deprtement Faculty of Letters and Fine Arts 
Sebelas Maret University. 

The title of this researsch is Train as Transportation in the Devolopment of 
Solo in the Year of 1900-1940. The purpose of research is to identify (1) The general 
view of train history from the beginning of the development to the arrival in Solo in 
the year of 1900-1940. (2) The development of train as a means of transportation in 
Solo in the year of 1900-1940. (3) The effects of the development of train in Solo in 
the year of 1900-1940. This research is a historic research of which steps conducted 
include heuristics, both intern and exstern source critics, interpretation, and 
historiography. Document study including Rekso Pustoko Mangkunegaran Library 
archives and literature review including books and several scientific papers about train 
and Solo were used as technicques of collecting data. From the data collection, the 
data were intepreted basad on their chronology. In order to analyze the data, other 
social science approaches as supporting science of history were applied. The approach 
included in this research were economic and sosiology approach. 

The result of the research shows that the development of net expansion of 
colonial train in Java happened in the 19 to 20 century to modernizen transportation 
system and mass and fast transportation and explore the hiterland areas. Train 
transportation exsplored Vorstenlanden hinterland area to carry agricultural products 
to harbor. For that reason, the early development of train net was conducted from 
Semarang to Vorstenlanden by NISM, a private company. In Solo, the exsploitation of 
train net included tram handled by NISM which was aimed to carryagricultural 
products as well as to explore Solo up to the hiterland areas. 

The development of NISM train net explored Solo in which connected four 
areas of points of the compas. Although there was a govermental train company 
which was operated in Solo, the train company only explored the train net for the 
transportation inter-regions in Java. This made Solo crowded and important since 
Solo presented as a point where other train nets met. How complete the train net as 
well as the development of economy in Solo in the beginning of 20 century made Solo 
be called the main point of Java. 

The development of train net in Solo brought about an effect: the 
development of facilities in the cities was conducted by the government to support the 
culture including general facilities. It was expected that European society who stayed 
in Solo could feel the life in city with the supporting facilities like as if they stayed in 
their own country. As the culture in the city developed, the growth of population in 
Solo increased. Both positive and negative effects filled the life of sosiety in Solo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Transportasi adalah sarana bagi manusia untuk memindahkan sesuatu baik 

manusia atau benda dari suatu tempat ke tempat lain dengan ataupun tanpa 

mempergunakan alat Bantu. Alat Bantu tersebut dapat berupa tenaga manusia 

,binatang, alam ataupun benda lain dengan mempergunakan mesin ataupun tidak 

bermesin.1 Transportasi merupakan sarana penting dalam kehidupan masyarakat 

untuk jasa pengangkutan barang  maupun penumpang, hal tersebut terbukti bahwa 

sampai pada abad ke-21 seperti sekarang ini transportasi mesin dibutuhkan bagi 

masyarakat. Kalau saja tidak ada alat transportasi maka seluruh kegiatan dalam 

kehidupan masyarakat tidak akan berjalan baik dan lancar.  

Sebelum awal abad ke-20 transportasi telah digunakan dalam kehidupan 

masyarakat. Sebelum tahun 1900 alat pengangkutan yang digunakan adalah 

menggunakan tenaga manusia, hewan dan sumber tenaga dari alam.2 Sebagai sarana 

transportasi tradisional maupun alat pengangkutan barang dari daerah satu ke daerah 

lainnya. 

Sejarah transportasi kereta api di Indonesia berkaitan erat dengan 

pembangunan kota karena dengan adanya kereta api kegiatan ekonomi kota semakin 

menuju era moderenitas di Jawa. Sejarah perkeretaapian sama seperti sejarah 

transportasi pada umumnya yang diawali dengan penemuan roda, yang mulanya 

dikenal kereta kuda yang hanya terdiri dari satu kereta (rangkaian) kemudian 

                                                 
1  R. Bintarto, Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1977), hal. 36.  
 
2 H.A.Abbas Salim, Manajemen Trasportasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 

hal. 65. 
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dibuatlah kereta kuda yang menarik lebih dari satu rangkaian serta berjalan di jalur 

tertentu yang dibuat dari besi (rel) dan dinamakan trem, seiring waktu tenaga kereta 

api yang berasal dari alam mulai tergantikan dengan tenaga mekanis. Sejarah tentang 

kereta api perlu diketahui karena transportasi kereta api membawa perubahan ke arah 

moderenisasi.3 

Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak 

baik berjalan sendiri yang dinamakan lokomotif maupun rangkaian dengan kendaraan 

lainnya yang dinamakan gerbong atau kereta yang bergerak di atas rel.4 Rangkaian 

kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif luas sehingga mampu memuat 

penumpang maupun barang dalam skala besar, kereta api mempunyai sifat sebagai 

angkutan massal yang efektif pada awal abad ke-20 maka beberapa negara berusaha 

memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi terutama angkutan darat 

baik di dalam kota, antar kota maupun antar negara.  

Perkembangan transportasi antara tahun 1800 hingga tahun 1860 mulai 

berkembang karena telah mulai dimanfaatkannya sumber tenaga mekanik seperti 

kapal uap dan kereta api yang banyak digunakan dalam dunia perdagangaan dan 

transportasi. Perkembangan perkeretaapian di Indonesia ditandai dengan adanya 70 

kelas lokomotif uap yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Lokomotif-lokomotif 

uap ini bervariasi, mulai lokomotif yang kecil nan mungil yang dipergunakan untuk 

trem uap pada perkebunan-perkebunan dan untuk transportasi penumpang di kota kota 

besar di pulau Jawa hingga lokomotif raksasa yang perkasa untuk pengangkutan hasil 

bumi dan barang tambang ke pusat pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa.5 

                                                 
3 Ibid, hal. 38. 
 
4 Rustian Kamaludin,  Ekonomi Transportasi, (Jakarta: Ghalamania, 1987), hal. 67. 
5 Majalah KA, 2007,  House of Ilalang Jakarta, hal. 3.  
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Perkembangan transportasi darat di Kota Solo antara tahun 1860 sampai 

dengan tahun 1920 sudah semakin maju dengan ditemukan alat transportasi lainnya 

seperti kendaraan bermotor dan mobil, pada masa itu angkutan kereta api dan jalan 

raya memegang peranan penting dalam pengangkutan secara massal antar daerah 

dalam suatu wilayah karena jalur sungai mulai tidak berfungsi untuk kegiatan 

perekonomian maupun pendistribusian barang. 

Sebelum adanya transportasi kereta api barang-barang yang dapat diangkut 

rata-rata dalam jumlah yang kecil dan waktu yang ditempuh relatif lama, karena 

transportasi utama sebelum adanya transportasi darat adalah dengan melalui jalur air 

sepanjang sungai. Kegiatan perekonomian masyarakat dilakukan di sepanjang jalur 

sungai sebagai alat pendistribusian barang perdagangan, setelah kereta api masuk 

maka jalur utama perekonomian berpindah ke tengah kota. 

Pada tahun 1860 dilakukan survey dalam rangka pembangunan jalur rel 

kereta api antara Semarang dan Solo serta Yogyakarta oleh Ir.T.J. Stieltjes atas 

munculnya tuntutan dari pemerintah dan kalangan para pengusaha. Pembangunan 

jalur kereta api semula ditawarkan kepada pihak swasta tetapi ditolak. Konsesi 

akhirnya diserahkan kepada W.Poolman, mantan direktur NHM. Sejak saat itu jalur 

kereta api Semarang menuju Solo mulai dibangun dan mulai dibuka pada bulan 

Februari tahun 1870.6 Termasuk jalur kereta api dari Semarang ke Solo. 

Masuknya transportasi kereta api di Solo disebabkan karena daerah 

Vorstenlanden mempunyai hasil pertanian dan perkebunan yang sangat menjanjikan 

bagi Belanda. Disamping itu kebutuhan akan transportasi yang lebih cepat menuju 

pelabuhan sangat diperlukan agar barang hasil alam tidak membusuk di tengah jalan 

                                                 
6 Wasino, Kapitalisme Bumi putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, (Yogyakarta: 

LKIS), 2008, hal. 258. 
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dan saat itu jalur transportasi utama sebelum masuknya kereta api dengan 

memanfatkan transportasi air melalui sungai Bengawan Solo.7 

Masuknya transportasi kereta api perubahan pandangan masyarakat berlalu 

lintas mulai beralih dari transportasi air ke transportasi darat. Dikarenakan sungai 

Bengawan Solo mengalami pendangkalan maka pengangkutan barang hasil 

perkebunan hanya bisa diangkut pada masa musim hujan saja, oleh karena itu 

alternativ transportasi yang digunakan adalah melalui jalur darat. Transportasi kereta 

api dianggap bisa lebih mempercepat pengangkutan hasil alam menuju pelabuhan, 

keberadaan kereta api juga membuka akses hubungan antara Semarang menuju daerah 

Vorstenlanden. Baik politik, sosial, ekonomi dan akses pembangunan perkotaan yang 

menjadi symbol moderenitas suatu kota. 

Transportasi kereta api mulai diperkenalkan di Jawa pada masa penjajahan 

Belanda, oleh sebuah perusahaan swasta milik NV. Nederlandsch Indische Spoorweg 

Mij (NISM), tahun 1864. Jalur kereta api pertama dibangun pada 17 Juni 1864 yakni 

jalur Kemijen-Tanggung, Semarang sepanjang 26 Km.  Jalur ini diresmikan oleh 

Gubernur Jenderal L.A.J Baron Sloet Van Den Beele. Pada tanggal 18 Februari 1870, 

NISM membangun jalur umum Semarang-Solo-Yogyakarta.Tanggal 10 April 1869 

Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Staats Spoorwegen (SS) dan membangun 

lintasan Batavia-Bogor. Tanggal 16 Mei April 1878, perusahaan negara ini membuka 

jalur Surabaya-Pasuruan-Malang dan 20 Juli 1879 membuka jalur Bangil-Malang. 

Pembangunan terus berjalan hingga ke kota-kota besar seluruh Jawa terhubung oleh 

jalur kereta api.8      

                                                 
7 http//katvorline.com/2009/03/29/.  
8 Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak:Radikalisme Rakyat di Jawa,1912-1926, (Jakarta: PT 

pustaka utama Grafiti, 1997), hal.10. 
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Pembukaan akses jalan kereta api Semarang-Vorstenlanden membuat 

pengangkutan komoditi pertanian dan hasil perkebunan menuju pelabuhan menjadi 

semakin cepat. Selain produksi agraris, tercatat berbagai barang dan bahan bangunan 

yang dikirim ke Stasiun-stasiun yang berdekatan dengan perkebunan. Antara tahun 

1874-1883, produksi agraris yang diangkut dengan kereta api yaitu gula, kopi, 

tembakau, dan indigo. Sedangkan barang-barang lain dalam jumlah kecil yaitu kulit, 

beras, sayur-sayuran, bambu, dan kayu bakar. Bahan bangunan seperti krikil dan batu 

diangkut dalam jumlah besar. Barang-barang yang diangkut ke pedalaman adalah 

minuman keras, dan bahan-bahan bangunan, yaitu besi, mesin, dan rel.9 Sebelum 

diangkut menuju pelabuhan, komoditi alam tersebut ditampung dulu di Stasiun 

Purwosari setelah itu dikirim menuju Semarang. Selain itu dekat Stasiun muncul juga 

akses perdagangan yang berupa pasar seiring dengan tingginya tingkat mobilitas 

masyarakat dengan masuknya kereta api. Dengan demikan keberadaan kereta api 

semakin penting di kota Solo sebagai penunjang ekonomi masyarakat dalam 

pendistribusian barang dari pedalaman menuju kota maupun sebaliknya. 

Pembangunan kereta api dari Semarang menuju daerah Solo membawa 

dampak moderen bagi perkembangan sistem pembangunan perkotaan. Sistem tata 

kota mulai diberlakukan dan ditandai dengan pembangunan fasilitas-fasilitas 

masyarakat dititik pusat kota yang bertujuan agar dekat dengan akses yang dibutuhkan 

oleh masyarakat, awalnya lebih besar ditujukan bagi warga Eropa agar bisa 

mendapatkan fasilitas layaknya daerah perkotaan.  

Pembuatan empat stasiun yang ada di Kota Solo mempunyai peran besar 

dalam perkembangan budaya perkotaan dan keempat stasiun itu saling berhubungan 

dan terletak di empat titik penting di penjuru kota. Keberadaan stasiun ini juga 

                                                 
9 Suhartono, Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920),( 

Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1991), hal.131. 
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dikarenakan Kota Solo sebagai titik pertemuan dari arah Batavia, Semarang, Surabaya 

dan daerah selatan Kota Solo.       

Kereta api juga sebagai simbol kehidupan modern yang telah diterima oleh 

kalangan elit bangsawan keraton di Jawa. Ketika diselengarakan upacara pembukaan 

stasiun kereta api Balapan tahun 1866 sekaligus saat Susuhunan Pakubuwana X 

melangsungkan pernikahan agung keraton untuk mempersunting Ratu Emas putri dari 

Sultan Hamengku Buwana VII dari Yogyakarta, dalam perjalanannya menggunakan 

transportasi kereta api. Rombongan menuju Kota Yogyakarta, dan sesampainya di 

stasiun Yogyakarta dilanjutkan dengan naik kereta kebesaran kerajaan menuju keraton 

Kasultanan Yogyakarta.10   

Pembangunan jalur kereta api di kota Solo menunjang lalu lintas dan 

ekonomi masyarakat Solo karena kereta api juga disebut sebagai cikal bakal sarana 

transportasi umum yang bersifat massal dan efisien di kota Solo. Kereta api juga 

membawa dampak mobilitas horizontal dan interaksi dalam masyarakat sehingga 

tidak menutup kemungkinan adanya alkulturasi baik sosial maupun budaya 

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat kolonial maupun 

pribumi menjadi semakin lancar dengan adanya kereta api dalam menopang 

keramaian transportasi, kehidupan sosial masyarakat dan perkembangan Kota Solo. 

Semakin meluasnya jaringan kereta api serta meningkatnya mobilitas 

penduduk luar daerah yang mengunakan transportasi kereta api menuju ke kota Solo, 

berujung pada terpusatnya keramaian di kota. Untuk menunjang kepentingannya 

didirikanlah pusat-pusat serta fasilitas-fasilitas pelayanan sosial seperti pasar-pasar, 

sarana hiburan, penginapan, sanitasi, air bersih, listrik, rumah sakit, kantor pos, kantor 

polisi dan lainnya yang berada di tengah kota Solo. 

                                                 
10 Harmen C. Veldhuisen, Batik Belanda 1840-1940, (Jakarta:  Gaya Favorit Press), 1993, 

hal. 87. 
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Pengaruh tentang sejarah kereta api terhadap pembangunan kota khususnya 

di Kota Solo sangat menarik untuk diketahui. tidak hanya sebagai sarana transportasi 

semata tetapi sebagai alat transportasi massal pertama yang ada di Kota Solo. Pada 

tahun 1900-1940 keberadaan transportasi kereta api sekaligus membawa dampak 

modernisasi yang sangat tinggi bagi Kota Solo, sehingga pembangunan perkotaan dan 

pelaksanaan pembangunan sistem tata kota juga menarik untuk diketahui. 

Transportasi kereta api juga membawa perkembangan dan pembangunan 

perkotaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kota Solo, dengan demikian 

pengetahuan tersebut dapat digunakan dalam menambah wawasan tentang arti 

pentingnya transportasi kereta api dalam perkembangan transportasi kereta api dan 

perkotaan. 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran umum tentang sejarah perkeretaapian dari awal 

pembangunannya hingga sampai di kota Solo tahun 1900-1940?  

2. Bagaimana perkembangan kereta api sebagai alat transportasi di kota Solo tahun 

1900-1940? 

3. Bagaimana dampak dari adanya pembangunan transportasi kereta api di kota Solo 

tahun 1900-1940? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, ada tiga tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk : 

1. Mengetahui gambaran umum tentang sejarah perkeretaapian dari awal 

pembangunannya hingga sampai di kota Solo tahun 1900-1940. 
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2. Mengetahui perkembangan kereta api sebagai alat transportasi di kota Solo tahun 

1900-1940. 

3. Mengetahui dampak dari adanya pembangunan transportasi kereta api di Kota 

Solo tahun 1900-1940. 

D. Manfaat Penelitiaan 

Penulisan ini mempunyai dua manfaat yang ingin dicapai, yaitu : 

1. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan baru yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan baik secara historis maupun kebudayaan yang 

dihasilkan masyarakat Kota Solo.  

2. Penelitian ini diharapakan mampu memberikan gambaran yang berhubungan 

dengan masalah transportasi kereta api dalam pembangunan Kota Solo. 

E. Kajian Pustaka 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur dan referensi 

yang relevan dan menunjang tema yang dikaji. Literatur tersebut akan penulis jadikan 

bahan acuan untuk mengkaji, menelusuri dan mengungkap pokok permasalahan. 

Literatur yang penulis gunakan antara lain: 

 Buku karangan R.M. Sajid (1984). Babad Sala, menjelaskan sedikit mengenai 

bagaimana kehidupan masyarakat Solo sekitar tahun 1900-an sebagai munculnya 

sarana awal transportasi secara massal dan umum yang berkembang pada tahun 1900-

an. Di Solo muncul pertama kali kereta trem yang ditarik kuda tahun 1892. Maskapai 

trem kuda itu bernama Solosche Tramweg Maatschappij (STM) dengan jalur trayek 

dari Solo Kota (Sangkrah)-Boyolali. Kereta ini berjalan di atas rel, mempunyai satu 

gerbong yang mampu memuat 20-25 orang penumpang dan ditarik oleh empat ekor 

kuda dimana pada setiap 4 kilometer dilakukan pergantian kuda. Buku ini juga 

dijelaskan awal masuknya transportasi kereta api milik Negara di Kota Solo sampai 
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dengan mulai tergantikan pula trem kuda menjadi trem uap yang turut berganti 

kepemilikan maskapai kereta trem yang berawal dari Solosche Tramweg 

Maatschappij (STM) menjadi milik Nederlandsch Indische Spoorweg Maatshcahppij 

(NISM).  

Buku Th.M.Metz, (1987), Mangkunegaran Analisis Sebuah Kerajaan Jawa, 

Terjemahan Moh.Husodo, menjelaskan proses pengangkutan hasil bumi dari daerah 

mangkunegaran yang berada di daerah pelosok selatan mulai Baturetno sampai 

Wonogiri kemudian dikirim ke Kota daerah Vorstenlanden, hasil yang diangkut 

berupa palawija dan padi dan hasil bumi lainya di angkut dengan transportasi hewan 

kemudian diteruskan dengan kereta api dan peningkatan penduduk semakin 

meningkat dimana kereta api mempengaruhi tingginya angka urbanisasi yang ada di 

Kota Solo.  

Buku karangan Sartono Kartodirjo (1992), Pengantar Sejarah Indonesia Baru 

1500-1900, dalam buku ini menjelaskan simbol moderen yang lain bagi masyarakat 

Jawa adalah transportasi moderen kereta api, yang mulai beroperasi sejak tahun 1863. 

Percepatan arus perdagangan hasil industri perkebunan untuk kepentingan ekspor 

semenjak tanam paksa, membutuhan suatu sarana transportasi yang lebih memadai, 

oleh sarana transportasi darat lewat jalan raya pos ( Grote-Postweg) yang dibangun 

pada masa Gubernur Jendral Daendeles sudah tidak memadai lagi. Untuk mengatasi 

masalah itu, pada tahun 1863 pemerintah Hindia Belanda memberi konsesi kepada 

Poolman, seorang pengusaha swasta besar,untuk membuka trayek kereta api pertama 

yang menghubungkan antara Semarang dan Yogyakarta (Vorstenlanden). 

Buku karangan Harmen C. Veldhuisen (1993), Batik Belanda 1840-1940. 

Buku ini menjelaskan berbagai masalah budaya dan sosial, dalam buku tersebut 

memperlihatkan bahwa kereta api sebagai simbol kehidupan moderen yang telah 
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diterima oleh kalangan elite bangsawan keraton di jawa. Ketika diselenggarakan 

upacara pembukaan di Stasiun pertama di Solo yang diberi nama Stasiun Balapan 

pada tahun 1866. Susuhunan Paku Buawana X (Raja terbesar di Keraton Solo) 

melangsungkan pernikahan agung dengan menaiki transportasi kereta api dengan 

berangkat dari Stasiun Balapan untuk menuju ke Yogyakarta maka ini 

memperlihatkan bahwa unsur-unsur moderenitas mulai diserap para kalangan elit 

bangsawan feodal tradisional atas kebudayan barat tersebut dalam rangka penyamaan 

status sosial.   

Buku karangan Suhartono Apanage dan Bekel. Buku ini membahas tentang 

Transportasi dan Mobilitas, yang disebabkan karena adanya kereta api di daerah 

Vorstenlanden yang banyak mempengaruhi berbagai segi kehidupan masyarakat Jawa 

baik ekonomi, sosial maupun pembangunan infrastruktur kota Solo. Pembangunan 

jalur kereta api juga dibahas dalam buku ini secara menyeluruh dan perpindahaan atau 

mobilitas yang disebabkan karena adanya kereta api. 

Buku karangan Wasino (2008). Kapitalisme Bumi putra : Perubahan 

Masyarakat Mangkunegaran. Buku ini menjelaskan awal masuk kereta api di Kota 

Solo dan perkembangan jalur transportasi kereta api, juga menjelaskan jalur-jalur 

yang digunakan untuk pusat pengumpulan hasil alam yang akan diangkut dengan 

kereta api. Dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana perkembangan dan dampak 

adanya transportasi kereta api, sejalan dengan munculnya budaya perkotaan 

dikalangan masyarakat Kota Solo. 

Buku karangan Imam Subarkah (1992). Sekilas 125 tahun Kereta Api: 1867-

1992. buku ini membahas perkembangan perkeretaapian di Indonesia. Dalam buku ini 

juga dijelaskan berbagai perkembangan perkeretaapian mulai dari pertama muncul di 

Jawa hingga berkembang di luar jawa, berserta aspek perubahan berdasarkan 
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peraturan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam masalah perkeretaapian di 

Indonesia. Dalam buku ini dibahas perkembangan perekeretaapian mulai dari 

pemerintahan kolonial, Jepang hingga republik Indonesia. 

Buku karangan Djoko Suryo (1989), Sejarah Sosial Pedesaan  Karesidenan 

Semarang 1830-1900. buku tersebut membahas membahas aspek sosial dan ekonomi 

saat Cultuurstelsel dan membahas pembangunan perkeretaapian dari Semarang 

menuju daerah Vorstenlanden dan membahas dampak dan peranan kereta api baik 

sosial maupun ekonomi bagi masyarakat Jawa. Buku ini memberikan gambaran 

perubahaan sosial yang diakibatkan dari berbagai faktor yang terjadi pada abad 18 

sampai abad 20an. 

F. Metode Penelitian. 

Suatu penelitian ilmiah perlu didukung dengan metode, karena peranan sebuah 

metode dalam suatu penelitian ilmiah sangat penting, karena berhasil atau tidaknya 

tujuan yang dicapai, tergantung dari metode yang digunakan. Sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas, maka metode yang digunakan adalah metode historis. 

 Memahami peristiwa-peristiwa pada masa lampau sebagai fakta sejarah yang 

masih memerlukan tahapan proses, maka dibutuhkan metode dan pendekatan agar 

menjadi bangunan sejarah yang utuh. Penelitian sejarah dalam studi ini menggunakan 

pandangan sejarah kritis yang didasarkan kepada metode historis. Metode historis 

merupakan metode kegiatan mengumpulkan, menguji, dan menganalisis secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau, kemudian diadakan rekonstruksi dari data 

yang diperoleh sehingga menghasilkan historiografi (penulisan sejarah). 

Metode sejarah mempunyai empat tahapan proses penelitian, yang pertama 

adalah heuristik yang menjadi langkah awal dalam penelitian sejarah. Langkah 

heuristik yang diambil peneliti adalah mencari dan menemukan sumber-sumber atau 
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data-data. Proses heuristik, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen 

seperti arsip-arsip dari Mangkunegaran seperti arsip tentang pembuatan jalan kereta 

api NISM tahun 1939, 1942, 1943, pembuatan jalan selatan sampai Baturetno, harga 

tiket serta jurusannya, pemberian tiket gratis bagi pejabat kolonial dan praja 

mangkunegaran Tahun 1928-1937, arsip permintaan tenaga kerja buat pembangunan 

rel kereta api Tahun 1916-1931, laporan tahun 1899 tentang jarak antara Stasiun 

Balapan sampai sebelah utara Pasar Pon Solo tahun 1900, berkas mengenai masalah 

NISM tahun 1922, 1931, 1934. Rute dari Solo Kota, Pasar Pon dan daerah lainnya, 

izin masalah pemasangan jalan kereta api di daerah Vorstenlanden, tentang perbaikan 

jalan-jalan kereta api tahun 1916-1931, arsip surat menyurat tentang tanah yang 

dipakai untuk jalan kereta api dan foto-foto tentang kereta api seperti rel kereta api, 

stasiun-stasiun, kereta api serta lori yang ditarik dengan hewan, dokumen lain adalah 

peta-peta tentang jalur kereta api tahun 1930 yang tersedia di perpustakaan dan arsip 

Mangkunegaran. 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data atau sumber berupa 

studi dokumen dan studi pustaka, karena fokus penelitian adalah peristiwa yang sudah 

lampau, maka salah satu sumber yang digunakan adalah sumber dokumen. Dokumen 

dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumen dalam arti sempit dan dokumen dalam 

arti luas. Pada langkah dokumen dalam arti sempit ini peneliti mengambil data-data 

verbal meliputi surat kabar yang tersedia di Perpustakaan Sono Pustoko Kraton 

Kasunanan meliputi barbagai surat kabar pada awal abad ke-20 seperti Boedi Oetomo 

dan surat kabar dalam data tulisan ilmiah Kuntowijoyo. Peneliti juga mengkaji arsip-

arsip yang ada di Pura Mangkunegaran seperti pembuatan jalan kereta api dari 

Semarang hingga Solo, pembuatan jalan dari arah barat, timur, utara dan selatan. 

Laporan-laporan Kolonial mengenai transportasi kereta api di Kota Solo. Langkah 
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kedua secara luas meliputi foto-foto kereta api yang ada di Kota Solo maupun yang 

tersimpan di Museum Kereta Api Kota Ambarawa, jalan rel kereta api, bangunan 

stasiun yang ada di Solo dan gambaran kota Solo yang berwujud peta-peta tentang 

kereta api maupun kota Solo. Studi tentang dokumen bertujuan untuk menguji dan 

memberi gambaran tentang teori sehingga memberi fakta dalam mendapat pengertian 

historis tentang fenomena yang unik. Dalam hal ini dokumen yang dipakai dan 

digunakan bisa arsip maupun koran – koran  Sekitar tahun 1900-1940.  

Tahap kedua adalah kritik sumber, dalam langkah ini peneliti menyeleksi 

tentang kredibilitas data dan keaslian sumber. Dalam hal ini peneliti menyeleksi data-

data yang berhubungan dengan keberadaan awal mula kereta api di daerah Solo dan 

data tentang kondisi Kota Solo bersamaan dengan adanya kereta api yang mulai 

masuk daerah Kota Solo.  

Tahap ketiga adalah interpretasi, langkah peneliti dalam menganalisis dari 

data-data yang telah terseleksi melalui kritik sumber kemudian disusun menjadi 

tulisan sejarah. 

Tahap keempat adalah historiografi. Historiografi merupakan penulisan 

sejarah dengan merangkaikan fakta-fakta yang telah peneliti cari dan menjadi kisah 

sejarah. Historiografi ini klimaks dari sebuah metode sejarah. Di sinilah pemahaman 

dan interprestasi atau fakta-fakta sejarah tersebut ditulis dalam bentuk kisah sejarah 

yang menarik dan masuk akal. Dalam hal ini historiografi adalah penulisan yang 

berupa skripsi. 

 

G. Tehnik Analisa Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analitis. 

Deskripsi analitis artinya menggambarkan suatu fenomena beserta ciri-cirinya yang 
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terdapat dalam fenomena tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tersedia. Setelah itu 

dari sumber bahan dokumen dan studi kepustakaan, tahap selanjutnya adalah diadakan 

analitis, diinterpretasikan, dan ditafsirkan isinya. Data-data yang telah diseleksi dan 

diuji kebenarannya itu adalah fakta-fakta yang akan diuraikan dan dihubungkan 

sehingga menjadi kesatuan yang harmonis, berupa kisah sejarah yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Selain itu teknik yang digunakan untuk menganalisa data penelitian ini adalah 

analisa historis. Yaitu analisa untuk mencari hubungan sebab akibat dari suatu 

fenomena historis pada ruang dan waktu tertentu. Tujuan dari teknik ini adalah agar 

penelitian ini tidak hanya menjawab apa, kapan, dan di mana peristiwa ini terjadi 

namun juga menjelaskan gejala sejarah sebagai kausalitas. Analisa ini kemudian 

disajikan dalam bentuk penulisan diskriptif. 

 

H. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran terperinci, skripsi ini disusun bab demi bab. 

Penyusunan ini dilandasi keinginan agar skripsi ini dapat menyajikan gambaran yang 

menunjukkan suatu kontinuitas perkembangan kejadian yang beruntun. 

Bab I : dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika 

skripsi. 

Bab II : membahas tentang gambaran umum tentang Perkeretaapian di Kota Solo. 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah perkembangan kereta api di Jawa, 

mencakup dari awal pembangunan jaringan kereta api hingga berlanjut sampai 

masuknya di kota Solo. 
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Bab III : membahas tentang perkembangan transportasi kereta api di Kota Solo, yang 

berisi mengenai perkembangan perkeretaapian di Kota Solo dan pembangunan 

jalur rel baru, stasiun-stasiun maupun perbaikan jalur-jalur rel kereta api yang 

ada di Kota Solo.    

Bab IV : membahas tentang dampak dari pembangunan jalur kereta api di Kota Solo, 

yang berisi infrastruktur pendukung dan permasalahan sosial dan ekonomi. 

Bab V : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan. 

 

BAB II 

PERKERETAAPIAN DI KOTA SOLO 

A. Gambaran Umum 

Dalam sejarah perkembangan perkeretaapian, transportasi kereta api dimulai 

dari Eropa pada bulan September 1830 di daerah Inggris yang sudah dimulai 

dijalankan kereta api antara Manchester dan Liverpool, sedang di Belanda, angkutan 

jalan kereta api dimulai dalam bulan September 1839 antara Amsterdam dan Harllem. 

Di daerah jajahannya, India, pemerintah inggris membangun jalan rel dan mulai 

dioperasikan pada bulan April 1853. kurun waktu sekitar 30 tahun setelah jalur 

Liverpool - Manchester dibuka, direncanakan membangun jalur kereta api di Pulau 

Jawa. Dorongan untuk segera membangun jalan rel disebabkan banyak barang hasil 

pertanian tidak bisa diangkut ke pelabuhan.11 

Sejalan dengan munculnya transportasi kereta api pertama kali di Pulau Jawa 

pada abad ke 19 maka bersamaan itu pula transportasi kereta api yang ada di belahan 

dunia Eropa maupun Amerika juga sudah mulai beroperasi terlebih dahulu. Di 

                                                 
11  http:// semboyan35.com/kakominfo/home/sejarahka 
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belahan benua Asia Tenggara, kereta api muncul pertama di pulau Jawa. Kemudian 

lima tahun kemudian di Jepang muncul juga transportasi kereta api sejalan dengan 

perkembangan moderenisasi transportasi di belahan dunia.12  

Munculnya kereta api di Jawa dikarenakan secara geografis tanah yang akan 

dipasang untuk jalur kereta api sangat memungkinkan dengan kondisi jalan rel kereta 

api. Dalam perkembanganya sekitar periode tahun 1888-1925 jaringan kereta api 

sudah mencapai zaman keberhasilan bagi perkeretaapian di Jawa dan menjadikan 

salah satu jaringan kereta api terlengkap di Asia pada jamannya.13 Hal ini 

mengambarkan bahwa jaringan kereta api di Hindia Belanda sangat maju dalam hal 

transportasi pengangkutan maupun pada jaringan jalur rel kereta api. Jaringan jalur rel 

kereta api yang sudah terpasang merata hampir di seluruh Jawa  menjadikan 

hubungan antara daerah perkotaan dan pedalaman dapat terbuka dan pengangkutan 

komoditi alam yang dihasilkan di daerah pedalaman dapat terangkut secara massal 

dan cepat.    

Sejarah keberadaan kereta api tidak lepas dari Politik Sistem Tanam Paksa 

(Cultuurstelsel) dan perkebunan tebu yang ada di Jawa. Ketika itu Belanda sebagai 

pelaku usaha, penanam modal, pengerah tenaga kerja baik dari kaum eropa maupun 

pribumi, penjual hasil, dan mengambil sebanyak-banyaknya hasil keuntungan dari 

produksi yang dihasilkan dari hasil alam yang ada di Jawa. Oleh karena itu 

transportasi kereta api diharapkan cepat melakukan pengiriman sampai pedalaman 

sangat diperlukan untuk mengangkat semua hasil alam maupun hasil dari perkebunan. 

Keberadaan kereta api tidak lepas dari awal kebijakan politik Sistem Tanam 

Paksa (Cultuurstelsel) di Jawa pada tahun 1830 yang muncul akibat dari Perang Jawa 

                                                 
12 Video dokumentasi sejarah kereta api di Jawa Tengah. Sumber: Badan Arsip Daerah 

Semarang. 
13 Handinoto, 1999, ” Peletakan Stasiun Kereta Api Dalam Tata Ruang Kota-Kota di Jawa 

(Khususnya Jawa Timur) Pada Masa Kolonial”, Paper Jurusan Tehnik Arsitektur,. Fakultas Tehnik 
Sipil dan Perencanaan. Universitas Kristen Petra Surabaya, hal 50. 
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(Java Oorlog, 1825-1830). Perang yang berkepanjangan mengakibatkan kas negara 

kolonial menjadi bangkrut. Maka diperlukan kebijakan baru terutama dalam bidang 

ekonomi untuk mengisi kekosongan kas negara. Kebijakan baru dalam bidang 

ekonomi tersebut terkenal dengan sebutan sistim Cultuurstelsel (Sistim Tanam 

Paksa). Kebijakan baru ini memperkuat sistim kolonis di daerah pedalaman P. Jawa, 

terutama atas tanah dan tenaga kerjanya. Kebijakan baru ini menumbuhkan kota-kota 

sentra produksi, distribusi dan perdagangan untuk mendukung proses produksi yang 

berujung pada eksport hasil-hasil perkebunan tersebut ke pasar Eropa.14 

Untuk mengendalikan berlangsungnya proses produksi tersebut diperlukan 

jaminan keamanan yang baik. Oleh sebab itu diperlukan pemikiran akan sistem 

pertahanan baru sebagai pengganti sistem perbentengan di masa lalu, dengan 

pendirian kota-kota “Garnizun” di pedalaman Pulau Jawa.15 Termasuk kota 

Ambarawa sebagai basis militer Belanda di Jawa Tengah yang terkenal dengan  nama 

Williem II, dibangun sebuah Benteng pertahanan militer Belanda di Jawa Tengah. Di 

bangun pada tahun 1835 selesai 1848 pada masa pemerintahan Raja Williem II.16 

Pada perkembangannya, saat jalur kereta api mulai masuk di Jawa diharuskan 

melintasi Ambarawa karena sebagai dianggap sebagai saranan penunjang untuk 

Controlling keamanan di daerah-daerah pedalaman sampai daerah Kerajaan Mataram. 

Di Solo keberadaan Garnizun terletak pada daerah tengah pusat Kerajaan, di sebelah 

utara Keraton Kasunanan ditandai dengan berdirinya Benteng Vastenburg sebagai 

                                                 
14 Handinoto. 1999. “ Kebijakan Politik Dan Ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda Yang 

Berpengaruh Pada Morfologi (Bentuk dan Struktur) Beberapa Kota Di Jawa”. Paper Jurusan Tehnik 
Arsitektur, Fakultas Tehnik Sipil dan Perencanaan. Universitas Kristen Petra Surabaya, hal. 20. 

 
15Ibid, “Garnizun” Secara harfiah berarti kelompok pasukan dalam jumlah besar yang 

menetap di kota tersebut. 
 
16 Eddy Supangkat, Ambarawa Kota Lokomotif Tua, (Salatiga: Griya media, 2008), hal. 8. 

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



 xl 

pusat militer Belanda yang bertujuan untuk Controlling politik, ekonomi dan 

keamanan di daerah Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. 

 Sistem Tanam Paksa berakhir secara resmi pada tahun 1870. Pemerintah 

mengadakan kebijakan baru dengan mengeluarkan Undang-Undang Agraria 

(Agrarischewet). Isi dari Undang-undang tersebut pada pokoknya memberi 

kesempatan kepada pihak swasta (Pertikelir) untuk menyewa tanah (selama 75 tahun), 

yang digunakan untuk perkebunan.17 Maka sejak itu berdirilah perkebunan partikelir 

dalam jumlah besar di Jawa, yang disusul dengan meningkatnya jumlah penduduk 

Eropa di Jawa. Kebijakan ini merangsaang swasta untuk melebarkan sayapnya untuk 

menanamkan modal usahanya di Jawa, termasuk W. Poolman dalam menanamkan 

modalnya dalam bidang transportasi kereta api di Jawa. 

Kebijakan pemerintah kolonial melalui Undang-Undang Agraria, membuat 

lebih banyak orang Jawa yang ikut terlibat dalam penanaman tebu. Pelaku usaha 

bergeser dari pemerintah kolonial ke pengusaha swasta. Modal yang ditanamkan oleh 

kalangan swasta Barat, terutama yang berkebangsaan Belanda mengalir secara besar-

besaran. Perolehan tenaga kerja untuk perkebunan tidak dikerahkan secara paksa, 

tetapi dengan tenaga kerja bebas yang dibayar. Sementara itu, tanah diperoleh melalui 

cara menyewa kepada penduduk bumi putra.18 Dari beralihnya ke perkebunan tebu 

itulah perkembangan transportasi mulai meniti jalan menuju kejayaan karena 

komoditi gula menjadi primadona ekspor bagi kolonial selepas Cultuursteelse 

berakhir. 

Perubahan hebat dalam sejarah perhubungan dan transportasi di Jawa Tengah 

terjadi pada tahun 1867 pada saat dimulainya pengerjaan jalan kereta api yang 

                                                 
17 Hadinoto, op. cit. 

18 Wasino, Kapitalisme Bumi putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, (Yogyakarta: 
LKIS, 2008), hal. 2. 
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pertama kalinya, yaitu dari Semarang ke daerah-daerah kerajaan di pedalaman Solo. 

Kemudian pembangunan jalan jalan kereta api diperluas keseluruh Jawa, dan bahkan 

di beberapa bagian dari pulau-pulau diluar Jawa. Alasan mendasar pembangunan 

jalan-jalan kereta api adalah memperbaiki fasilitas transportasi bagi pengangkutan 

produksi pertanian dari daerah pedalaman ke pelabuhan-pelabuhan dan membawa 

barang-barang impor dari pelabuhan ke daerah pedalaman. Dengan rute Semarang - 

Kedu - daerah kerajaan di pedalaman mempunyai prioritas pertama untuk perbaikan 

sarana transportasi karena daerah-daerah ini dipertimbangkan sangat menguntungkan 

dan padat penduduknya sekaligus juga banyak menghasilkan komoditi ekspor dari 

perkebunan yang penting seperti nila, gula, dan kopi.19 Berdasarkan pertimbangan 

keuntungan secara ekonomis maka pemerintah mulai memikirkan kebijakan-

kebijakan yang akan diambil demi perbaikan sarana transportasi demi kelancaran 

pengangkutan hasil-hasil perkebunan.  

Pembangunan jaringan kereta api di Jawa adalah ide pertama kali dari 

Kolonel Jhr Van Der Wijk pada tanggal 15 Agustus 1840. Berdasarkan analisanya, 

pembangunan rel kereta api di Jawa akan mendatangkan banyak manfaat bagi 

pemerintah Belanda. Keuntungan dalam hal pengangkutan hasil perkebunan yang 

melimpah itu sudah jelas. Tetapi di samping itu ada keuntungan lain yang justru lebih 

besar, yaitu keuntungan bagi kepentingan militer. Waktu itu Van Der Wijk 

mengusulkan pembangunan jalur rel Jakarta-Surabaya lewat Solo, Jogjakarta, dan 

Bandung, lengkap dengan simpang-simpanganya. Karena ide Van Der Wijk memang 

dirasa cemerlang maka akhirnya pemerintah Belanda menyambut baik gagasan 

                                                 
19 Djoko Suryo, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900, (Yogyakarta: 

Proyek pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank Dunia XVII) – PAU Studi 
Sosial Universitas Gajah Mada,  1989), hal. 108. 
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tersebut melalui surat keputusan No. 270 tertanggal 28 Mei 1842 yang menyatakan 

bahwa pemerintah akan membangun jalur kereta api.20  

Kehadiran kereta api di Hindia Belanda berawal ketika Pemerintahan Hindia 

Belanda melihat keberhasilan kereta api yang ada di negeri Belanda sendiri dan India, 

maka muncul pemikiran membangun jalan rel di Hindia Belanda. Namun setiap 

kebijakan yang akan dibuat selalu menimbulkan banyak pertentangan dan banyak 

juga yang mendukung kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda 

seputar rencana pembangunan transportasi kereta api di Jawa. Pertentangan antara 

para pendukung dan penentang pembangunan jalan rel kembali berlanjut cukup lama. 

Pertentangan ini menyebabkan relisasi pembangunan tidak segera terlaksana 

karena belum adanya kesepakatan antara pemerintah, pengusaha dan parlemen. Yang 

satu pihak menyatakan kereta api di tangan swasta berarti negara dalam keadaan 

sangat berbahaya. Yang lain menuduh semua di tangan pemerintah tidak beres, juga 

dikemukakan masalah simpanan hasil bumi yang semakin menumpuk di gudang dan 

mulai membusuk. Sedangkan kapal setengah tahun menunggu angkutan, juga masalah 

gedung, jembatan terlihat kurang memuaskan dalam pemeliharaanya, apalagi 

mengatasi masalah kereta api.21 Keadaan ini menggambarkan seakan akan realisasi 

pembuatan transportasi kereta api terkesan sering tarik ulur oleh politik kepentingan 

interen Pemerintahan negeri Belanda sendiri.  

Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka pada tahun 1860, Raja 

Belanda Williem III mengirim sebuah komisi ke Jawa untuk melakukan penelitian di 

tanah Jawa, mengenai sistem pengangkutan yang ada dan mengajukan saran-saran. 

                                                 
20 Eddy Supangkat, op. cit.  

21 Sri Agus, 1985, “Perjuangan Pegawai Kereta Api Di Lintas Solo-Semarang Pada Tahun 
1945-1947”. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, hal. 19. 
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Komisi ini diketuai T.J.Stieltjes, penasehat menteri urusan daerah-daerah jajahan, 

yang kemudian diganti oleh de Seijff.22  

Hasil penelitian itu memberikan rekomendasi yang sangat kompromis, dia 

mengusulkan agar rel kereta api yang akan dibangun nantinya akan melewati 

Ungaran, Ambarawa dan Salatiga. Dengan demikian tampaknya T .J .Stieltjes ingin 

memadukan dua kepentingan antara kepentingan ekonomi dan militer. Sebagai daerah 

perkebunan dengan hasil bumi yang melimpah, Salatiga dan Ambarawa jelas sangat 

membutuhkan kehadiran kereta api yang bisa mengangkut hasil bumi dalam jumlah 

banyak dan cepat. Pada sisi lain, Salatiga, Ambarawa dan Ungaran adalah kota-kota 

militer Belanda. Bila jalur kereta api yang dibangun nantinya melewati ketiga kota 

tersebut maka dengan sekali jalan bisa menjangkau dua kepentingan sekaligus.23 

Penelitian tentang pembuatan jalur pengangkutan ini sebenarnya proyek Pemerintah, 

karena bisa dilihat ketua komisi ini T. J. Stieltjes adalah Penasehat Mentri Urusan 

Negeri Jajahan. Kemudian hasil dari penelitian itu dapat dilihat bahwa perlu adanya 

kereta api untuk pengangkutan hasil-hasil pertanian dan perlu adanya penggangkutan 

militer untuk mempertahankan Hindia Belanda.          

Melihat kesempatan ini, Poolman, Fransen dan Kol, ahli-ahli dari 

Nederlandsch Indische Spoorweg Maatscahppij (NISM), mengajukan permintaan 

kepada pemerintah Hindia Belanda agar diizinkan untuk membangun dan 

mengusahakan angkutan jalan rel dari Semarang ke Yogyakarta melewati Solo 

dengan jaminan bunga 5%. Orang-orang ini memang memiliki jiwa usaha yang kuat 

serta penglihatan tajam dalam menatap peluang, karena daerah-daerah Semarang, 

Selatan, Kasunanan Solo, Kasultanan Yogyakarta, Kedu, kaya akan kayu (daerah-

                                                 
22 Imam Subarkah, Sekilas 125 tahun Kereta Api: 1867-1992, (Bandung: Grafika, 1993), 

hal. 6. 
23 Eddy Supangkat, op.cit,  hal. 5. 
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daerah Kedungjati, Gundih), tembakau, gula, kelapa, yang sangat membutuhkan 

sarana pengangkutan ke pelabuhan Semarang untuk di ekspor ke Eropa dan Asia.24  

Untuk mendapatkan konsesi pembuatan jalan kereta api di Jawa, NISM harus 

meminta  persetujuan dari Gubernur Jendral Hindia Belanda, karena yang berwenang 

untuk membangun pembuatan jaringan jalan kereta api di Hindia Belanda. NISM 

kemudian meminta konsesi dari Gubernur Jendral Mr. Lajw Baron Sloot Van De 

Beele sebagai izin pembangunan kereta api di Jawa.25 

Permintaan konsesi dari NISM mendapatkan reaksi Gubernur Jendral Hindia 

Belanda, tetapi ada syarat yang harus di penuhi oleh NISM, yaitu : 

a) Warga ( Ondeerdan ) Belanda. 

b) Perusahaan yang ada di Negeri Belanda atau Indonesia, asalkan 

sebagian besar dari pengurusnya dan komisarisnya adalah 

warga negara Belanda. 

c) Bagian-bagian daerah yang berdiri sendiri.26 

Konsesi adalah suatu ijin dari pemerintah kolonial Hindia Belanda didalam 

mengunakan suatu keaktifan ekonomi, yang pada umumnya disertai dengan syarat-

syarat dan batas waktu tertentu. Konsesi dapat diartikan memberi kuasa untuk 

mengeksploitasi. Eksploitasi pembangunan jaringan kereta api atau tram 

membutuhkan suatu konsesi dan pembatasan – pembatasan dalam bentuk ketentuan-

ketentuan hukum maupun syarat-syarat konsesi yang berhubungan antara lain dengan 

kebebasan dari pengusaha dalam mengatur perjalanan kereta api maupun syarat-syarat 

                                                 
24 Imam Subarkah, op.cit.. 

 
25 Sri Agus, op. cit, hal. 20. 
 
26 Ibid. 
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pengangkutan dan tarif, begitu pula dalam hal ketentuan-ketentuan personilnya.27 

Dengan demikian NISM membeli konsesi itu kepada Gubernur Jendral Mr. Lajw 

Baron Sloot Van De Beele selaku pengawas pembangunan, dengan syarat jaminan 4.5 

% atas jumlah maksimum f. 14.000.000.28  

Permintaan pembuatan jalur rel kereta api  di Jawa mendapat simpati dari 

Pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya, Poolman, mendapatkan konsesi untuk 

membangun jalur rel dari Semarang melalui Brumbung, Tanggung, Tempuran ke 

Selatan menuju Solo. Konsesinya kemudian diambil alih oleh Nederlandsch Indische 

Spoorweg Maatscahppij (NISM). Trase jalannya juga diubah menjadi melalui 

Kedungjati dan Gundih. Lama konsesi 99 tahun (sampai 31 Desember 1971). Konsesi 

dikeluarkan dengan Keputusan Pemerintah tanggal 28 Agustus 1862 No.1, diubah 

atau ditambah dengan Koninklijik Besluit tanggal 10 Maret 1863 No.1 dan tanggal 16 

Mei 1863 No. 38, kemudian dikuatkan dengan Lembaran Negara 6 juli 1863. Izin 

pembangunan dan pengusahanya disertai syarat bahwa NISM berkewajiban 

memasang jalan rel cabang menuju Ambarawa (pada waktu itu disebut juga Willem 

I), suatu tempat pemusatan tentara Hindia Belanda.29 Bersamaan dengan keluarnya 

konsesi tersebut, selang 2 bulan kemudian bertepatan pada bulan September secara 

resmi berdiri Perusahaan Swasta Kereta Api Hindia Belanda yang bernama 

Nederlandsch Indische Spoorweg Maatscahppij (NISM). 

Karena di Ambarawa adalah pusat militernya Belanda di Jawa Tengah yang 

dimaksudkan agar pengawasan wilayah yang ada di Jawa Tengah dapat diawasi dan 

ditangani secara cepat jika terjadi gejolak, oleh karena itu pemasangan jalur kereta api 

                                                 
 

27 Sri Retna Astuti, 1994, Kereta Ambarawa – Jogjakarta Suatu Kajian Sejarah Sosial 
Ekonomi Pada Abad Ke-19, (Yogyakarta: Laporan Penelitian Jurahnitra). hal 11 

 
28 Eddy Supangkat, op.cit,  hal. 6. 
 
29 Imam Subarkah, op.cit,  hal. 7. 
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diharuskan melewati (Williem I) yang sekarang menjadi museum kereta api di 

Ambarawa, sebagai syarat pembangunan jalan rel di Jawa Tengah.30 Persyaratan 

konsesi itu dapat dipenuhi NISM dengan dibangun lintas jalan rel cabang dari 

Kedungjati ke Ambarawa (Williem I). Lintas cabang ini dibuka untuk umum pada 

tanggal 31 Januari 1873.31  

Dalam perkembanganya setelah jalan kereta api swasta berkembang luas, 

ditetapkan bahwa pembangunan jalan kereta adalah tanggung jawab pemerintah, yang 

dikoordinir oleh Gubernur Jenderal setelah mendapat konsesi dari Ratu Wilhelmina. 

Berdasarkan surat Raja Djawa, 28 Mei 1842, diusulkan agar periode 1842-1862 

persiapan pemasangan jaringan jalan rel dari Semarang ke Kedu dan beberapa 

wilayah Kerajaan di Jawa dapat dilakukan. Dalam aturan tersebut ditetapkan pula 

bahwa gerbong-gerbong untuk pengangkutan ditarik oleh kerbau, sapi, atau kuda. 

Belum direncanakan penarikan oleh lokomotip sebagaimana lazimnya kereta api 

sekarang. Usulan Raja Jawa ini tidak dipenuhi pada tahun 1846 Gubernur Jenderal 

Rochussen mengusulkan kepada Kerajaan Belanda agar menolak usulan tersebut. 

Selanjutnya diusulkan untuk penyediaan dana pemasangan rel di lintas Batavia-

Bogor. Namun, tahun 1851, Gubernur Jenderal Duymer van Twist meminta Kerajaan 

Belanda untuk mempertimbangkan kembali pemberian konsesi pembangunan jalan rel 

kereta kepada swasta. Akhirnya tahun 1857 didapat prinsip bahwa pembangunan jalan 

rel bisa dilakukan lagi oleh swasta.32 Ada sesuatu yang menarik disini, yaitu meskipun 

pusat pemerintahan saat itu ada di Batavia tetapi pembangunan jaringan jalan kereta 

                                                 
 
30 http://sites.google.com/a/semboyan35.com 
 
31 Imam Subarkah, op.cit, hal. 9. 
 
32 http://semboyan35.com. 
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api justru dimulai dari Semarang.33 Ini dikarenakan dari Semarang sampai daerah 

Vorstenlanden adalah daerah yang lebih subur dan menghasilkan banyak hasil-hasil 

komoditi ekspor yang menguntungkan Hindia Belanda. 

Usulan pembuatan jalan kereta api ini pernah di usulkan juga oleh Raja Jawa 

Mangkunegoro IV kepada Gubernur Jendral, ketika menghadiri perjamuan yang 

diadakan di Istana Bogor. Mangkunegoro IV menginginkan ada pembuatan jalan 

kereta api yang melewati kota Solo. Ketika itu sambil basa basi dia menginginkan 

lampu-lampu ruangan yang ada di istana Bogor ingin di beli dan dipasang di Pura 

Istana Mangkunegaran, kemudian Gubernur Jendral bertanya “jika kamu membeli 

semua lampu yang ada di sini, seberapa besar tempat keraton  kamu ? ” kemudian 

Mangkunegoro IV menjawab pertanyaan Gubernur Jendral tersebut “tuan dapat 

melihat semua lampu yang saya beli dari tuan, jika pembangunan jalan rel kereta api 

melalui Solo dapat terlaksana. Saya akan mengajak tuan untuk melihatnya”. Sampai 

saat ini lampu lampu yang ada di Pendopo Pura Mangkunegaran masih terpasang 

dengan rapi sekaligus jalan rel kereta api yang  sudah terpasang di wilayah Solo.34 

Boleh dikata Raja-raja Jawa memberikan respon baik tentang pemasangan jalur kereta 

api melintasi kota Solo dari Semarang menuju daerah kerajaan Jawa. Sementara itu 

perundingan tentang pemasangan jalur kereta api dari semarang menuju 

Vorstenlanden masih terus berlangsung oleh pemerintah Belanda. 

Ketika perundingan mengenai pembuatan jalur kereta api dapat membuahkan 

hasil, NISM tidak melewatkan kesempatan dan setelah diadakan persiapan-persiapan 

untuk pembangunannya. Pada hari jumat tanggal 17 Juni 1864 diadakan upacara awal 

pembangunan di Desa Kemijen (Semarang). Ayunan cangkul pertama dilakukan oleh 

Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr.L.A.J. Baron Sloet Van den 
                                                 

33 Eddy Supangkat, op.cit, hal. 6. 
34 Keterangan Bapak Daradjati. Bulan February 2009. 
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Beele.Pembangunannya dipimpin insinyur kepala J.P. De Bordes. Jalannya dibangun 

dengan lebar sepur 1.435 milimeter. Dalam tiga tahun sudah dapat diselesaikan jalan 

sepanjang 25 kilometer sampai Desa Tanggung. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan 

umum pada hari Sabtu tangggal 10 Agustus 1867.35 Jalur Semarang-Solo-Yogyakarta 

mulai dibuka untuk umum pada abad ke-20 bersamaan dengan pembukaan jalur trem 

juga sudah mulai banyak dibuka dengan melayani pengangkutan dengan jarak dekat. 

Transportasi darat yang mengunakan kereta api ini mengalami perkembangan 

yang bagus karena sebagai pengganti transportasi sungai yang mengalami 

pendangkalan, padahal sebelum pendangkalan transportasi sungai sebagai transportasi 

yang sangat penting untuk transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh 

karena pendangkalan sungai tersebut maka dibuatlah jalur darat dengan mengunakan 

transportasi kereta api sebagai pengganti transportasi sungai yang sudah tidak bisa 

lagi melakukan pengangkutan secara massal. 

Semenjak Kereta api mulai beroperasi di Jawa pada 1864. Percepatan arus 

perdagangan hasil industri perkebunan untuk kepentingan ekspor semakin meningkat 

semenjak masa Tanam Paksa. Dikarenakan kondisi saat itu dibutuhkan sarana 

transportasi yang lebih memadai, karena sarana transportasi darat lewat jalan pos 

(Groote-Postweg) yang dibangun pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808-

1811) sudah tidak mencukupi lagi. Trayek kereta api pertama  NISM menghubungkan 

Semarang-Solo-Yogyakarta. Trayek kedua Batavia-Buitenzorg (Bogor).36  

Pembangunan jalur kereta api bertujuan agar pengangkutan hasil perkebunan 

yang ada di daerah-daerah pedalaman dapat terangkut secara cepat sampai pelabuhan-

pelabuhan yang ada di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Pembangunan jalur ini 

                                                 
35 Imam Subarkah, op.cit, hal. 7. 

36 http://alwishahab.wordpress.com/2009/01/07/kereta-api-feodalis/ 020509..2.24.52 
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diharapkan agar hasil-hasil bumi dari daerah-daerah pedalaman tidak cepat busuk 

dalam perjalanan menuju ke pelabuhan pelabuhan yang kemudian dijadikan komoditi 

ekspor Hindia Belanda. Kedua trayek tersebut sangat penting bagi Hindia Belanda 

karena Semarang-Vorstenlanden kaya akan hasil pertanianya tetapi agak sukar untuk 

memasuki daerah tersebut, oleh karena itu direncanakanlah transportasi kereta api 

sedangkan Batavia-Bogor kaya akan perkebunan teh dan kopi. 

Pembangunan jalur kereta api yang ada di Jawa atas perjuangan poolman 

melalui NISM, maka pembangunan jalur kereta api berencana semakin melebarkan 

sayapnya sampai daerah Vorstenlanden. Karena daerah-daerah Kasunanan Solo dan 

Kasultanan Yogyakarta merupakan prospek usaha yang baik, menurut pandangan 

NISM yang mempunyai pemikiran dan jiwa dagang yang jeli dalam menatap peluang 

usaha.  

Daerah Kasunanan Solo dan Kasultanan Yogyakarta banyak menghasilkan 

hasil-hasil pertanian, tembakau dan gula yang pada abad 19-20 sebagai komoditi 

ekspor terbesar kolonial Hindia Belanda ke Eropa. NISM melihat usaha pengangkutan 

ini sangat menjanjikan, karena hasil-hasil tersebut membutuhkan alat pengangkutan 

barang dari daerah pedalaman menuju ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa. oleh 

sebab itu perluasan jaringan jalur kereta api yang ada di Jawa segera dikerjakan. 

Bersamaan dengan pembangunan kereta api sebagai transportasi baik 

pengangkutan barang maupun penumpang, pembangunan perusahaan perusahaan 

swasta semakin berkembang pesat setelah sistem tanam paksa berahir. Hal ini 

merangsang munculnya perusahaan kereta trem yang juga mulai mengembangkan 

sayapnya di Jawa setelah melihat kesuksesan perusahaan kereta api NISM yang sudah 

meraih keberhasilannya terlebih dahulu di bidang transpotasi kereta api.  
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B. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Dari Jalur 

Semarang - Solo 

Pembuatan jalan kereta api Semarang-Vorstenlanden menggunakan tenaga 

upah yang berasal dari daerah Blora, Rembang dan Jeporo. Pekerjaan yang berat 

seperti mengangkut dan meratakan tanah dikerjakan oleh kuli Jawa. Kuli-kuli Cina 

juga diperkerjakan dengan upah harian yang lebih tinggi. Menurut Bordes, penangung 

jawab pemasangan seksi pertama, antara Semarang-Tanggung memerlukan sekitar 

9.000 kuli, dengan upah antara 30 sen sampai f.1, dalam sehari pada tahun 1864 dan 

naik menjadi 40 sen sampai f.1,50 sehari pada tahun 1867.37  

Sejumlah besar tenaga kerja juga direkrut untuk pekerjaan yang berhubungan 

dengan keahlian tehnik, seperti pandai besi dan tukang batu. Para pandai besi dan 

tukang batu sebagian besar berasal dari setempat, sebagian besar lagi berasal dari 

daerah Semarang dan sekitarnya. Mereka bekerja di bawah kepala tukang dan para 

ahli tehnik Barat dalam membangun jembatan, saluran-saluran air, lengkungan jalan 

kereta api, trowongan, pagar, dan petunjuk-petunjuk jalan.38 Pekerjaan menukang 

merupakan bagian penting dari pekerjaan pekerjaan yang berhubungan dengan 

keahlian tehnik. Para tukang batu nampaknya mudah diperoleh karena, banyak orang 

Jawa yang terbiasa dengan pekerjaan ini.39 

Pemasangan jalan kereta api Semarang-Tanggung digunakan kerja upah. 

Akan tetapi, antara Kedungjati-Solo dan lebih-lebih antara Solo-Yogyakarta yang 

                                                 
37 Suhartono, Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920),. 

(Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), hal. 131. 
 

38 Djoko Suryo, op.cit,  hal. 115. 
 
39 Ibid.. 
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sebagian besar terdiri atas sawah dan desa dapat dipastikan bahwa pengunaan kerja 

upah tidak terlalu mutlak karena di daerah ini kerja wajib dapat dilakukan.40 Dengan 

perantaraan para Bekel.41 Para Bekel mengunakan tenaga petani yang ada di sekitar 

jalur rel kereta api yang semula bekerja di sawah dialih fungsikan menjadi kuli-kuli 

pada proyek pembuatan jalur kereta api.  

Pengerahan tenaga kerja asing juga dikerahkan, sejumlah tenaga kerja Cina 

direkrut dari luar Semarang. Dengan rekomendaasi pemerintah, mereka dipekerjakan 

sebagai pekerja asing, khususnya para tukang kayu.42 Dapat dilihat bahwa pekerjaan 

paling bawah pada pembuatan jalur kereta api membutuhkan banyak pekerja. Strata 

sosial antara kaum pribumi dan etnis cina bisa dilihat walau pada pekerjaan yang 

paling bawah. Pemisahan golongan saat pemerintah kolonial ini tak hanya pada 

bidang pekerjaan maupun upah kerja tetapi sudah mengakar sampai kelas bawah 

dalam kehidupan sosial masyarakat di Jawa. 

 

 

 

 

Tabel 1 
Upah harian pada pembangunan Jalan Kereta Api dari Semarang ke daerah Kerajaan 

dan pada Pabrik Gula tahun 1864, 1869, dalam hari kerja. 
Jalan Kereta Api                Pabrik Gula Pekerja-pekerja 

   1864             1869             1864             1869 
 
Kepala Tukang untuk 
Tukang Batu, Pandai 
Besi dan Tukang Kayu 
Tukang Batu 
Tukang Besi 
Tukang Kayu 

 
f 0,80 
sampai 
f 1,00 
f 0,50 
f 0,60 
f 0,50 

 
f 1,50 
 
 
f 0,80 
f 1,00 
f 0,80 

 
0 
 
 
0 
0 
0 

 
0 
 
 
0 
0 
0 

                                                 
40 Suhartono, op. cit, hal. 134. 
 
41 Ibid, “Bekel” adalah pemegang kekuasaan atas Desa-desa. Biasanya mereka adalah 

pembuka tanah yasan, dan dianggap sebagai cikal bakal juga sebagai penebas pajak. 
 
42 Djoko Suryo, op. cit, hal. 117. 
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Para Buruh f 0,30 
sampai 
f 0,40 

f 0,40 
sampai 
f 0,50 

-- f 0,30 
sampai 
f 0,40 

Sumber: J. P. de Bordes, De Spoorweg Semarang-Vorstenlanden (s-Gravenhage: De 
Gebroeders van cleef, 1870), hlm.85: dan lihat “Cultuure Verslag van de Resident 
Samarang, de afdeling, Kendal”, dalam Bijlangen. AVRS. 1867-69. Djoko Suryo, Sejarah 
Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900, (Yogyakarta: Proyek pengembangan 
Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank Dunia XVII) – PAU Studi Sosial 
Universitas Gajah Mada, 1989), hal. 121. 
Catatan: Tugas-tugas para buruh pada jalan kereta api dan pada pabrik gula adalah sama. 
Upah mereka berlainan mungkin dikarenakan lokasi kerja yang tetap pada pabrik gula. 
Sebaliknya bekerja pada pembangunan jalan kereta api berpindah pindah sepanjang jalur. 
Upah para pekerja pada pabrik gula bervariasi sesuai dengan apakah mereka bekerja pada 
siang hari atau pada malam hari dan untuk siang hari mereka dibayar  f.0,30 tiap hari, 
sedangkan untuk malam hari mereka dibayar f.0,40.   

 
Dari data tabel di atas dapat dimengerti untuk pekerjaan pembuatan jalur 

kereta api Semarang - Solo, para buruh secara besar-besaran dikerahkan  untuk 

menyiapkan bahan pondasi dan bantalan rel, penyemenan dan pembuatan rel. 

Sebagian besar bahan-bahan pondasi terdiri dari pasir dan batu kerikil, yang tersedia 

di sungai-sungai antara Semarang-Solo. Jalur Kedungjati – Solo, pasir dan batu kerikil 

diperoleh dari sungai Tuntang, Serang dan Pepe. Para pekerja dibayar f.0,50 sampai 

f.0,60 per meter kubik untuk pengangkutan pasir dari sungai Tuntang, Serang dan 

Pepe.43  

 

Tabel 2 
Pengerahan tenaga kerja lepas pada pembangunan Jalan Kereta Api Semarang – 

Daerah Kerajaan tahun 1867 – 1868. 
 Pada tiap hari kerja 

Hari Kerja 
Bulan Jl. Smg.- 

Kd.jati. 
Jl.Kd.Jati-
Solo 

Jl.Kd.Jati-
Ambarawa 

Jml.orang 
/hari 

Rata-rata 
orang/hari 

1867: 
Januari 
Februari 
Maret   
April 
Mei 
Juni 
Juli  
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

 
30457 
25137 
39403 
33728 
42707 
17822    
10697 
21077 
23310 
28270 
23670  
20453 

 
70766 
49532 
64071 
62738 
47257 
48503 
82908 
48006 
28195 
53209 
59096 
61960 

 
56867 
33056 
55735 
64873 
67478 
62881 
63113 
48050 
32205 
42051 
37359 
43599 

 
158090  
107725 
159209 
160889 
157442 
129206 
165718 
117588 

83170 
123530 
120125 
126012 

 
5646 
3847 
3686 
5746 
5622 
4614 
5597 
4199 
2989 
4411 
4290 
4500 

                                                 
43 Djoko Suryo, op. cit, hal. 114. 
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1868: 
Januari 
Februari 

 
23182 
29273 

 
69638 

107014 

 
46346 
45505 

 
139166 
181792 

 
4970 
6492 

Jumlah 
dalam 14 
Bulan 

 
368736 

 
852893 

 
699573 

 
1921202 

 

Rata-rata 
/Bulan 

 
26338 

 
60921 

 
49969 

 
137228 

 

Rata-
rata/Hari 

 
941 

 
2176 

 
1784 

 
4901 

 

 
Sumber: Djoko Suryo, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900, 
(Yogyakarta: Proyek pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank 
Dunia XVII) – PAU Studi Sosial Universitas Gajah Mada, 1989),. hal. 118 
Catatan: Tiap-tiap bulan dihitung 28 hari kerja, oleh karena terdapat dua kali hari minggu untuk 
libur kerja. 
 

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa pembuatan jalur kereta api menuju 

daerah Vorstenlanden ini memerlukan banyak sekali tenaga pekerja dan 

membutuhkan biaya yang sangat besar. Berkali kali NISM mengalami kesulitan 

financial dalam proses pengerjaan jalur kereta api dari Semarang menuju daerah 

Vorstenlanden. Tak hanya itu saja kesulitan pengerahan tenaga kerja juga sering 

menjadi masalah. Dalam tabel satu dan dua bisa dilihat bahwa pembangunan jalur 

kereta api dari Semarang menuju Vorstenlanden membutuhkan banyak sekali 

pengerahan buruh tenaga kerja, otomatis dana financial yang dikeluarkan untuk gaji 

para pegawai, buruh dan  untuk bahan pembuatan jalur kereta api dibutuhkan dana 

yang sangat besar sekali. 

C. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Dari Jalur 

Solo – Yogyakarta 

Pada tahun 1864 maka secara resmi dibangun jalan kereta api pertama di 

Indonesia yaitu di Desa Kemijen dengan ditandai dengan pencangkulan oleh 

Gubernur Jendral Belanda Sloet Van De Beele pada tanggal 27 Juni 1864 sebagai 

tanda diresmikannya pelaksanaan pembuatan jalan kereta api. Tahap pertama ini 

sampai di Desa Tangung (26 Km) dengan memakan waktu tiga tahun. Pada tanggal 

10 Agustus 1867 diresmikan perjalanan kereta api pertama antar Kemijen–
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Tanggung.44 Pembangunan jalur kereta api ini dipimpin oleh Insinyur Kepala J.P. De 

Bordes. Jalanya dibangun dengan lebar sepur 1.435 milimeter. Setahun kemudian 

mencapai Kedungjati, 9 Kilometer dari Tanggung digunakan untuk angkutan umum  

pada tanggal 19 juli 1868.45  

Pembangunan kereta api secara bertahap terus dilakukan. Rencana 

pembangunan jalur kereta api menuju daerah Vorstenlanden sudah didepan mata 

NISM, namun antara tahun-tahun 1869 dan 1870 adalah tahun tahun kemunduran 

NISM. Walau rencana pembuatan jalur antara Semarang – Vorstenlanden sudah di 

depan mata Pollman, tetapi berbagai masalah silih berganti dalam proses 

pembangunan jalur kereta api dari Semarang – Vorstenlanden seperti kekurangan 

modal secara financial, juga kecelakaan pekerja yang disebabkan bencana alam. 

Keadaan inilah yang membawa NISM terancam gulung tikar dan pengerjaan 

pembuatan jalur ini sering sekali terhentikan.46 Bahkan tidak lama kemudian 

pekerjaan terpaksa dihentikan, karena Algemene Maatschappj voor Handel en 

Nijverheld Amsterdam, pemegang saham utama NISM, mengalami kesulitan keuangan 

dan nyaris bangkrut. Pembangunan baru bisa dilanjutkan lagi setelah pemerintah turun 

tangan memberikan pinjaman lunak. Dengan campur tangan pemerintah tersebut, ruas 

jalan rel kereta api dari kedungjati hingga Solo ahirnya dapat terselesaikan dan 

digunakan untuk angkutan umum mulai tanggal 10 Februari 1870.47  

Pembangunan jalan kereta api berjalan terus, berawal dari kedungjati ke timur 

melewati Padas, Telawah, Karangsono, Gundhi, belok ke selatan lewat Sumber 

                                                 
44 Sri Agus, op. cit, hal. 22. 
 
45 Imam Subarkah, op. cit, hal. 9. 
 
46 Ibid. 
 
47 Zulham Syamsudin, 2003, “Tram dan Petani: Studi Sosial Pedesaan Di Regentschap 

Bantul 1893-1942”. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Gajah Mada 
Yogyakarta, hal. 43. 
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lawang, Salam, Kaliyoso sampai Solo-Balapan sejauh 74 Km. Dan peresmian 

penggunaanya tanggal 18 februari 1870, walaupun Stasiun Solo Balapan belum 

dibangun.48 Pembangunan yang berawal dari Kedungjati menuju Solo ini 

dikarenakan, dari Kedungjati ke Solo mempunyai beberapa terminal lokal. Jalur-jalur 

dari Kedungjati menuju daerah Serang yang panjangnya 24 kilometer, melintasi hutan 

kayu jati dan beberapa ladang tanaman, namun sebagian merupakan daaerah yang 

tidak berpenghuni. Selanjutnya dari daerah Serang ke daerah Ngresep menuju daerah 

Lawang jaraknya 7 kilometer, dengan melintasi daerah-daerah yang sama. Rute 

berikutnya memanjang dari lawang menuju Salam melalui sawah-sawah irigasi, 

dimana hampir tidak ada pemukiman penduduk. Sebaliknya, rute dari Salam ke Solo 

melintasi tanah-tanah pertanian dan daerah yang agak padat penduduknya. Bagian 

dari Kedungjati ke Solo ini akhirnya diselesaikan juga pada tahun 1870.49 Kemudian 

setelah jalur Semarang Solo selesai maka NISM merenanakan kembali pembangunan 

trayek jalur Solo menuju Yogyakarta.        

Berhubung dengan kesulitan keuangan, maka untuk melanjutkan 

pembangunan jalannya dari Solo ke Yogyakarta, NISM mengajukan permintaan 

pinjam uang kepada pemerintah dengan pembebasan  kewajiban pembayaran bunga. 

Disamping itu, kepada pemilik perkebunan calon pelanggan angkutan, NISM minta 

pembayaran uang muka angkutan.50 Pembayaran uang muka angkutan itu ditujukan 

kepada tuan-tuan tanah yang menggunakan jasa transportasi kereta api untuk  

mengangkut gula maupun hasil bumi lainya menuju ke pusat perdagangan maupun 

pelabuhan-pelabuhan untuk dijadikan barang ekspor. 

                                                 
48 Sri Agus, op. cit, hal. 23. 

 
49 Djoko Suryo, op. cit, hal. 113. 
 
50 Imam Subarkah, op. cit, hal. 9. 
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Setelah merasa cukup untuk melanjutkan, maka mulailah pembangunan 

stasiun Solo-Balapan dengan peletakan batu pertama oleh Sri Susuhunan Pakubuwana 

ke IX dengan menggunakan cetok dari emas murni. Sala-Ceper dibuka tanggal 27 

Maret 1871, Ceper-Klaten dibuka 9 Juli 1871, dan seterusnya sampai Yogyakarta 

(Stasiun Lempuyangan) dibuka pada 1 Januari tahun 1873.51 Pembuatan jalur dari 

Solo menuju Yogyakarta, melewati sawah-sawah irigasi dan desa-desa yang padat 

penduduknya. Bagian ini yang melewati jurang-jurang sepanjang 56,7 kilometer. Juga 

dibangun jalur cabang dari Solo menuju Sungai Solo, yaitu sekitar 4,5 kilometer. 

Bagian ini diselesaikan juga pada tahun 1873.52 

D. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Pemerintah 

Pembangunan jalur kereta api membawa keuntungan yang besar bagi NISM 

pada jalur Semarang-Solo dan Yogyakarta sepeti yang tertera pada sebelumnya bahwa 

perkembangan Transportasi kereta api di Jawa, semakin menuju keemasan bagi 

Poolman Cs, dikarenakan hasil bumi dari daerah pedalaman daerah Semarang dan 

Vorstenlanden diangkut dan diurusi oleh jawatan swasta ini, tetapi walau keuntungan 

besar telah diperoleh swasta tetapi dalam pembangunan jaringan kereta api banyak 

mengalami kesulitan, ini menjadi dilema bagi swasta untuk melanjutkan 

pembangunan jalur kereta api yang baru dan menurunya minat infevestor dalam 

menanamkan modalnya di bidang kereta api. Oleh karena itu mengundang keinginan 

banyak kaum agar pembangunan jalur kereta api yang baru dikelola oleh Pemerintah. 

Melihat keadaan ini pemerintah ahirnya membuat jawatan kereta api sendiri yang 

muncul dengan nama State Spoorwegen Matchappij (SS). 

                                                 
51 Sri Agus, op.cit, hal. 23. 
 
52 Djoko Suryo, op. cit, hal. 113. 
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Pada bulan November 1871 menteri Mr. P.P .Van Bosse mengajukan rencana 

undang-undang yang bertujuan untuk membangun empat lintas jalan rel, tiga lintasan 

di antaranya akan saling berhubungan dan juga menyambung pada lintas NISM 

Semarang-Solo-Yogyakarta. Lintas yang lain menghubungkan Pasuruan di Jawa 

Timur dengan Cilacap melalui daerah-daerah penghasil gula dan kelapa (minyak) 

yang subur di Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian Selatan. Lintas ke-empat 

dibangun dari Depok, suatu stasiun pada lintas Jakarta-Bogor milik NISM, ke arah 

Timur untuk menghubungkan daerah-daerah subur di Jawa Barat bagian utara.53 

 Rencana undang-undang ini mendapatkan tantangan hebat di Parlemen 

Belanda dan terpaksa ditarik kembali. Gagalnya rencana undang-undang ini 

disebabkan oleh adanya tentangan hebat dari anggota-anggota parlemen yang tidak 

setuju apabila pembangunan jalan rel dilaksanakan oleh pemerintah, mengingat 

banyaknya jalan raya, jembatan, gedung sekolah, pelabuhan, pekerjaan irigasi di 

Indonesia (Hindia Belanda) yang terlantar dan besarnya kesulitan yang telah dialami 

NISM.54  

Pokok permasalahannya disebabkan banyaknya kesulitan kesulitan yang 

dialami NISM selama proyek pembangunan rel itulah yang ditakuti anggota-anggota 

parlemen, sehingga pembangunan rel kereta api di Jawa serasa penuh dengan 

perbedaan pendapat, hal ini mencerninkan kebijakan pemerintah kolonial 

mengundang banyak kontroversi antara kaum konservativ dan kaum liberal. 

Pada tahun  1864, NISM juga mendapatkan konsesi untuk pembangunan 

lintas Batavia – Buittenzorg (Bogor). Akan tetapi karena perbedaan pendapat sehingga 

                                                 
53 Imam Subarkah, op. cit, hal. 10. 
 
54 Ibid, hal. 11. 
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pemasangan terlambat. Baru empat tahun kemudian dimulailah pembangunnya 

dengan perincian sebagai berikut : 

1. Batavia – Gambir 6 Km selesai 15 September 1871. 

2. Gambir – Jatinegara 6 Km selesai 16 Juni 1872. 

3. Jatinegara – Buitenzorg 44 Km selesai 31 Januari 1873. 

Ternyata lintas ini menguntungkan sehingga pada tahun 1899 NISM dapat 

melunasi hutangnya kepada pemerintah. Dengan demikian pembangunan jalan kereta 

api Semarang – Vorstenlanden dan Batavia – Buitenzorg ini dimaksudkan untuk 

membuka daerah pedalaman Jawa yang dihubungkan dengan kota pelabuhan.55  

Daerah-daerah disekitar lintasan Jakarta-Bogor ini kaya akan hasil-hasil 

perkebunan, terutama teh dan karet. Selain itu, di Bogor terdapat istana musim panas 

Gubernur Jendral dengan kebun rayanya yang banyak dikunjungi pelancong.56 Jalur 

lintas dari Bogor sampai Jakarta menggunakan lebar spoor 1.067 Km, lebar spoor 

1.067 mm dan dikenal sebagai Spoor Kaaps (Kaaps Spoor). Kata ini berasal dari 

nama provinsi Kaap di Afrika Selatan, dimana lebar spoor 1.067  mulai dipakai luas.57 

Dalam hal ini, dikarenakan Pemerintah tidak dapat menyetujui permintaan NISM 

untuk membangun jalannya dengan lebar dengan lebar sepur 1435 milimeter seperti 

yang dibangun untuk lintas jalan rel Semarang-Solo-Yogyakarta. Lintasan ini dibuka 

untuk angkutan umum pada tanggal 31 Januari 1873.58 Jalur ini diambil Staatspoors 

(SS) pada tanggal 1 November 1913.59  

                                                 
55 Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia IV, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1977), hal. 114.  
 
56 Imam Subarkah, op. cit,  hal. 9. 
 
57 http://Katvorline.com/2008/09/19. 
 
58 Imam Subarkah, op. cit,  hal. 9. 
 
59 http://Katvorline.com/2008/09/19. 
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Pemerintah melalui perusahaan kereta api Stastspoor (SS) membangun jalur 

jalan rel dari Bogor ke Cicurug sepanjang 27 Km dan diresmikan pada tanggal 5 

Oktober 1881. Pembangunan jalan kereta api kemudian diteruskan ke Sukabumi dan 

terus ke arah timur melewati Bandung. Jalur ini tersambung sampai ke Yogyakarta 

pada tanggal 1 November 1894. Lebar spoor yang dipilih SS adalah 1.067 mm.60 

Stasiun utama Bogor ini juga selesai dibangun tahun 1881, oleh pemerintah Hindia 

Belanda, menggantikan stasiun milik NISM (Batavia-Buitenzorg) menjadi milik SS 

tapi kini sudah tidak ada lagi. Stasiun ini dibangun sebagai ujung barat jalur SS 

pertama, dari Bogor - Bandung - Cicalengka.61 

Untuk menghilangkan perselisihan antara para pendukung dan penentang 

pembangunan jalur timur maka diusulkan agar dibangun lintas jalan rel Surabaya-

Pasuruan-Malang oleh pemerintah sebagai lintas percobaan. Ahirnya para pendukung 

berhasil mencapai tujuanya dan undang-undang disahkan pada tanggal 5 April 1875 

yang kemudian dimuat dalam Lembaran Negara tanggal 6 April 1875 No. 61 

(Lembaran Negara Hindia Belanda No. 141). Ruas jalan rel Surabaya-Pasuruan dapat 

diselesaikan dan pada hari kamis tanggal 16 mei 1878 dibuka oleh Gubernur Jendral 

Mr.J. W. Van Lansberge dengan upacara sangat meriah.62 

 Lintas ini adalah lintas jalan rel milik pemerintah yang pertama dari arah 

Timur. Eksploitasinya sendiri secara resmi dimulai pada tanggal 17 mei 1878 oleh 

Staatsspoorwegen (SS). Selanjutnya diselesaikan dan dibuka berturut-turut ruas-ruas 

jalan dari Bangil hingga Sengon (1 November 1878), Sengon-Lawang (1Mei 1879) 

                                                 
60 Ibid , 2008/02/07. 
 
61 http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_(perusahaan)/ September 29, 2008. 
 
62 Katvorline, op. cit. 
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dan Lawang-Malang (20 Juli 1879).63 Pembangunan jalan rel ini diteruskan ke arah 

barat sampai Solo pada tanggal 24 Mei 1884.64 jalur timur ini adalah proyek pertama 

SS dalam membuat jalur transportasi kereta api yang menginginkan seluruh Pulau 

Jawa dapat terhubung oleh jalur kereta api. 

Daftar trayek Staatsspoorwegen (SS) yang ada di Jawa pada masa Hindia 

Belanda: 

1. Surabaya – Pasuruan – Malang [1878-1879]. 

2. Pasuruan – Probolinggo [3 Mei 1884]. 

3. Surabaya – Solo lewat Wonokromo dan Sidoarjo [1884]. 

4. Sidoarjo – Madiun – Blitar [16 Mei 1884]. 

5. Bogor – Bandung – Cicalengka [10 September 1884]. 

6. Yogyakarta – Cilacap [1887]. 

7. Cicalengka – Cilacap [1894]. 

8. Cicalengka – Garut [1886]. 

9. Jakarta – Priok [2 Nopember 1885]. 

10. Tulungangung – Trenggalek [1921-1922]. 

11. Madiun – Ponorogo – Sumoroto [1907]. 

12. Situbondo – Panji [1 Mei 1908]. 

13. Balong – Ambulu [3 Mei 1913]. 

14. Rambipuji – Puger [3 Mei 1913]. 

15. Tasikmalaya – Singapura [15 September 1912]. 

16. Jakarta – Krawang [1887-1898]. 

17. Krawang – Rengasdengklok [9 Februari 1920] .65 

                                                 
63 Sartono Kartodirjo, op.cit,  hal. 15. 
 
64 Ibid.  
65 http://Sugayo.blogspot.com/2009/03/29/. 
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Pembangunan jalan rel oleh Pemerintah melalui SS sangat berarti sekali 

didaerah Vorstenlanden karena pengangkutan barang dari pedalaman dapat terangkut, 

hal ini sangat membantu ketika pada pertengahan dekade 1880-an terjadi depresi 

ekonomi. Keadaan semacam itu membuat pengusaha swasta eropa terkena imbas 

termasuk NISM yang dalam proses proyek pembuatan jalur rel baru menjadi tersendat 

sendat dan memaksa menata kembali keuanganya. Akan tetapi jalur SS tetap 

memperluas jaringan rel yang menghubungkan jalur barat dan timur. Dengan 

demikian jalur pemerintah sangat membantu dalam proses pengangkutan barang 

teutama di daerah Vorstenlanden. 

E. Pembangunan Jaringan Rel Kota Solo 

Berawal dari semakin meningkatnya operasional jalur kereta api dari Solo ke 

Semarang atau sebaliknya dari Semarang ke Surabaya maka lalu lintas melalui 

Bengawan Sala mulai berkurang fungsinya, meskipun belum mati sama sekali. Pada 

musim hujan, perahu-perahu dan armada kecil mulai digunakan sebagai sarana 

pengangkutan dari Sala ke Wonogiri dan dari Sala ke Ngawi, dan daerah-daaerah lain 

yang dilalui Sungai Bengawan Sala.66 Setelah munculnya jalur kereta api di Solo 

menyebabkan pusat perdagangan berpindah dari Sangkrah dan Beton kebagian tengah 

Kota Solo yang berpusat di Pasar Gede Harjonagoro. 

Dalam perkembanganya angkutan kereta api memasuki abad ke-20 telah 

mengantikan transportasi sungai, ini menandakan bahwa masyarakat Jawa telah 

memasuki abad moderenisasi angkutan, dimana angkutan pra moderen yang diwakili 

oleh transportasi sungai digantikan oleh transportasi darat menggunakan kereta api. 

Sungai Bengawan Solo yang pada mulanya menjadi sangat sentral sebagai urat nadi 

perekonomian wilayah Solo  berubah drastis dan berubah fungsi hanya sebagai alat 

                                                                                                                                            
 
66 Wasino, op.cit, hal. 262. 

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



 lxii 

pengairan sawah. Dengan adanya transportasi kereta api moderenisasi juga mencapai 

disegala aspek kehidupan masyarakat Kota Solo. 

Meningkatnya arus kedatangan orang Eropa ke Jawa, baik sebagai pejabat 

pemerintah kolonial maupun sebagai pengusaha swasta penanam modal pada industri 

perkebunan, telah menimbulkan derasnya arus modernisasi gaya hidup yang mengacu 

pada tata borjuisi Eropa. Maka pada akhir abad ke-19, kereta api sebagai perwujudan 

transportasi modern mulai banyak dimanfaatkan oleh kaum elit Eropa.67 Oleh 

karenanya, periode 1880-1900 merupakan periode peningkatan hasil produksi 

perkebunan-perkebunan yang mengakibatkan volume ekspor begitu meningkat dan 

melampaui volume ekspor. Usaha usah ekspor melibatkan kepentingan-kepentingan 

pemerintah maupun swasta. Komoditi ekspor pemerintah adalah kopi dan gula, 

komoditi ekspor swasta ialah kopi, gula, nila, tembakau, merica, getah perca, rotan 

dan kulit.68 Oleh sebab itu dibutuhkan sarana transportasi pengangkutan massal yaitu 

kereta api untuk mendukung kepentingan-kepentingan pemerintah maupun swasta 

akan hasil alam yang ada di Jawa. 

1. Munculnya Kereta Trem Kuda di Kota Solo 

Setelah munculnya maskapai kereta api pemerintah Staatsspoorwegen (SS) 

dan sebagai pioner perkeretaapian di Jawa Nederlandsch Indische Spoorweg 

Maatscahppij (NISM) maka mulailah muncul perusahaan perkeretaapian dan Trem 

swasta lainya yang giat membangun jaringan jalan rel kereta api lokal seiring dengan 

kesuksesanya NISM sebagai maskapai perkeretaapian swasta pertama di Jawa. Setelah 

NISM maupun SS kemudian terbukti mampu meraih laba, bermunculan belasan 

perusahaan-perusahaan kereta api swasta besar maupun kecil. Umumnya mereka 
                                                 

67 http://alwishahab.wordpress.com/ 020509. 2.24.52. 

68 Djoko Suryo, op.cit, hal. 152. 
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membangun jalan rel ringan atau tramwagen yang biaya pembanguannnya lebih 

murah. tramwagen biasanya dibangun di sisi jalan raya. Dan karena konstruksinya 

yang ringan, kecepatan kereta api tidak bisa lebih dari 35 kilometer per jam.69 

Di Kota Solo sendiri muncul perusahaan kereta trem yang pertama di Jawa 

tengah bernama Solosche Tramweg Maatschappij (STM) sekitar tahun 1892.70 Trem 

untuk transportasi umum ini mulai jalur perjalanan dari tengah kota, yaitu  berawal 

dari halte depan benteng Belanda Vastenburg. Kereta api tadi tiap-tiap pos berhenti  

atau halte-halte untuk menaik-turunkan penumpang, trem kemudian berjalan ke 

selatan terus belok ke barat sampai Purwosari. Kereta api trem tadi berhenti sekali di 

kampung Kauman, terus ke kampong Derpoyudan sebelah barat Nonongan, melintasi 

jalan besar (Wilhelminastraat) terus ke barat menuju halte Purwosari. Disini kereta 

api bisa berpapasan dengan kereta api dari arah barat jalannya kereta api tadi 

sepanjang jalan besar selatan ke barat berhenti lagi di Bendha depan Sriwedari. Terus 

ke barat sampai Pesanggrahan (dulu rumah Ngadisuryan) terus belok ke utara 

memotong jalan besar (Purwosariweg) sampai tiba di Stasiun Purwosari baru 

berhenti.71 

                                                 
69 http://id.wikipedia.org/wiki. 29/02/08. 02.23.43. 
 
70 Imam Subarkah, op.cit,  hal. 18. 
 
71 R.M. Sajid, Babad Sala, (Surakarta: Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran, 1984), hal. 68. 
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Gb.1. Trem yang melintas di depan Pasar Gede. Di 
lapisan jalan yang didepan (didalam dan dibawah 
huruf dari watermark djawatempodoeloe) terlihat 
jalur rel yang masuk jalan yang lurus. Rel tersebut 

digunakan oleh Trem kuda. Pada waktu foto ini 
dibuat, Trem kuda baru datang. Kita dapat melihat 

sebuah kereta roda empat yang beratap yang 
ditarik dua kuda. Sumber: djawa 

tempodoelo.multiplay.com 

 

 
Gb. 2. Setelah pembesaran terlihat gambar Trem kuda. 
menampung sekitar 40 penumpang tetapi dalam foto ini 
Trem sepi sekali dan kondektur masih cari penumpang. 

Sumber: djawa tempo doelo.multiplay.com 

 
Dari Purwosari kereta terus ke barat sampai stasiun Gembongan. Di 

Gembongan ada pabrik gula, jadi kereta api tadi sekalian melayani pegawai pabrik 

yang akan berpergian ke Solo. Kereta api trem yang ditarik kapal atau kuda itu 

terakhir berhenti di Desa Gembongan kereta api tadi hanya mempunyai satu gerbong 

saja dan ditarik empat ekor kuda tiap 4 km diganti. Gerbong tadi hanya berisi 20 

orang, paling banyak 25 orang.72 

Anehnya, pada waktu itu yang mau naik hanya orang asing, Belanda dan Cina 

sedangkan bangsa kita yang mau naik hanya para pejabat atau pedagangan kaya, 

sedangkan rakyat kecil disamping sungkan atau takut juga karena mahalnya ongkos 

kereta api. Banyak orang yang lebih senang jalan kaki atau naik andong, dokar atau 

gerobak. Jalanan yang dilalui masih nyaman karena banyak pohon-pohon besar yang 

tumbuh sehingga kelihatan teduh dan nyaman membuat orang bisa merasa damai dan 

tentram. Dahulu kala orang yang mempunyai rumah dipinggir jalan besar tersebut 

pasti menyediakan kendhi atau tempayan yang berisis air, guna menyediakan orang-

                                                 
72 Ibid.  
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orang yang berjalan jauh orang-orang tersebut bisa berhenti dan minum air yang 

sudah disediakan tadi.73  

Untuk rute trem kuda ini memakai rute perjalanan dari Solo Kota – Boyolali 

dan berhenti didaerah pasar sungingan. Keberadaan trem kuda ini bagi Solosche 

Tramweg Maatschappij (STM) maupun masyarakat Kota Solo sangat menguntungkan 

karena trayek pengangkutan penumpang ini mampu menghubungkan daerah 

perkotaan menuju daerah industri gula maupun perkebunan tebu maupun tembakau 

maupun sebaliknya yang berpergian menuju ke Solo. Sehingga menciptakan mobilitas 

yang cukup tinggi di Kota Solo. 

Walaupun di Jawa Tengah Solosche Tramweg Maatschappij (STM) sebagai 

perusahaan Trem pertama, namun sebelumnya trem kereta kuda sudah ada di Batavia 

pada tahun 1869 dan mampu mengangkut 40 orang. Jalur tramway saat itu mulai dari 

Kota Intan - Meester Cornelis dan Kota Intan - Tanah abang dengan melintasi sisi-sisi 

Gerbang Amsterdam. Trem kereta kuda tersebut kemudian digantikan dengan kereta 

uap mulai tahun 1881 yang dioperasikan oleh Nederlandsch Indische Tramweg 

Maatschappij (NITM).74  

 

 
Gb. 3.  Trem Kereta Kuda yang mampu 

mengangkut penumpang hingga 40 orang, 
melalui sisi Gerbang Amsterdam yang dilukis 

 

 
Gb. 4. Port Amsterdam sebelum 1830. sumber: 
Priambodo Prayitno. Diposting di www.djawa 

Tempo Doeloe.multiplay.com. 

                                                 
 

73 Ibid,  hal. 69. 
 

74 Priambodo Prayitno. Diposting di www.djawa Tempo Doeloe.multiplay.com. 
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oleh C.J. Rappard pada 1881 - 1889. (Sumber 
gambar : Database Tropen Museum). Sumber: 
Priambodo Prayitno. Diposting di www.djawa 

Tempo Doeloe.multiplay.com. 

 
2.  Munculnya Kereta Trem Uap di Kota Solo 

Upaya untuk memperluas jaringan perkotaan sudah mulai dijalankan oleh 

pemerintah. Pada kenyataanya Solosche Tramweg Maatschappij (STM) sudah mulai 

merencanakan penantian kuda dengan mesin pada tahun 1895. di tahun 1895 ijin 

untuk mengkombinasikan kuda dengan mesin sudah dikeluarkan. Bagaimanapun, 

upaya untuk mengantikan kuda dengan tenaga mesin sudah membutuhkan waktu yang 

tidak sebentar. Beberapa tahun kemudian masih ditemukan laporan tentang pembelian 

kuda dan pembuatan kandang untuk kuda. Sementara itu, ketika trem sudah 

mengunakan mesin, ada upaya lagi untuk meningkatkan pelayanan. Pemerintah telah 

memberikan ijin untuk membangun dan mengelola layanan trem bertenaga uap.75  

Alasan STM menganti trem dengan mesin dikarenakan adanya kemunculan 

konsesi baru yang diberikan pemerintah kepada STM. Dikarenakan sebelum adanya 

konsesi yang baru, trem yang ditarik kuda diberikan konsesi 10 tahun lamanya dan 

dikuatkan dalam Gvt.Besl 25 Maret 1890 No.16. Belum habis masa konsesi tersebut 

kemudian muncul lagi konsesi baru dari pemerintah yang memaksa STM 

merencanakan pergantian dari trem kuda menjadi trem mesin. Konsesi pemerintah 

                                                 
75 Kuntowijoyo, 2000, “The Making of a Moderen Urban Ecology: Social and Economic 

History of Solo.1900-1915”. Dalam Lembaran  Sejarah Vol. 3 No.1 2000, Jurusan Sejarah Fakultas 
Sastra, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hal. 168. 
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tersebut dikuatkan dalam Gvt. Besl. 18 November 1899 No.1 sebagai Trem dengan 

konsesi 75 tahun.76 

Munculnya trem uap ini semakin memberikan wajah moderenisasi bagi dunia 

transportasi di Kota Solo, akan tetapi keberadaan trem uap membuat persaingan 

antara dua maskapai transportasi trem swasta dan satu maskapai negara 

Staatsspoorwegen (STM) yang sama-sama melayani jasa transportasi di Kota Solo. 

Maskapai swasta itu adalah Solosche Tramweg Maatschappij (STM) dengan jalur 

trayek dari Solo Kota (Sangkrah)-Boyolali dan Nederlandsch Indische Spoorweg 

Maatscahppij (NISM) dengan trayek Semarang-Solo-Yogyakarta. 

 

  

3. Masa Pergantian Trem Kuda Ke Trem Uap 

Masa awal abad 20 adalah masa-masa kemunduran bagi trem kuda 

dikarenakan kemunculan trem yang bertenaga uap yang dikelola NISM maupun SS 

yang semakin melebarkan sayapnya di Kota Solo, apalagi adanya upaya pemerintah 

untuk memperluas jaringan perkotaan sudah mulai dijalankan setelah dikeluarkanya 

konsesi-konsesi mengenai transportasi trem.  

Di tahun 1905, kereta api yang ditarik kuda tadi mulai digantikan loko mesin 

atau lokomotif yang jalannya memakai tenaga uap. Gerbongnya juga ditambahi 

sampai 10, sebagian gerbong untuk penumpang dan sebagian lagi untuk tempat 

barang atau lebih dikenal dengan gebong barang. Seiring waktu sekarang di Solo 

diadakan juga kereta api besar milik Negara yaitu Staasts Spoorwegen (SS) dari 

Madiun sampai Yogyakarta dan di Jebres didirikan stasiun. Kereta api yang 

sebelumnya hanya sampai benteng di tengah kota dan dilanjutkan sampai stasiun 

                                                 
76 Imam Subarkah, op. cit, hal. 30. 
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Jebres jalannya lewat pasar besar ke utara terus ke pasar Ledoksari belok ke timur  

sampai Stasiun Jebres.77  

Stasiun Jebres adalah satu-satunya stasiun milik SS yang ada di Kota Solo 

karena sejak tahun 1894 Jakarta - Surabaya sudah mulai terhubung dengan rel. 

Dengan rute Jakarta – Bogor – Yogyakarta – Solo - Surabaya, perubahan jalur yang 

baru itu dimaksudkan agar penumpang yang trun dari Jebres langsung bisa pindah 

transportasi jika ingin melanjutkan perjalanannya ke daerah Solo-Boyolali dengan 

naik jalur trayek ke dua menaiki kereta trem yang melalui tengah Kota Solo hingga 

Boyolali.78   

Keberadaan trem uap ini serta merta menambah jalur trayek baru yang 

semula dari Solo Kota sampai Boyolali ditambah menuju ke utara Kota Solo sampai 

Stasiun Jebres. Penambahan jalur baru yang ada di Kota Solo mengambarkan bahwa 

pemerintah benar-benar mengupayakan jaringan kereta api benar-benar dapat 

terealisasikan. Sementara itu keberadaan trem kuda semakin tersingkirkan semenjak 

adanya trem uap, disebabkan trem uap lebih cepat daripada trem kuda. Kecepatan 

Trem uap 35 km per jam sedangkan trem kuda tidak bisa diperkirakan secara detail 

berapa kecepatanya hanya saja tiap berjalan sejauh 4 km kuda-kuda itu diganti, 

kecepatan Trem kuda tergantung pada kekuatan kuda yang menarik gerbong tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

77 R.M. Sajid, op.cit, hal. 69. 
 
78 Sejak tahun 1894 Jakarta-Surabaya mulai terhubung rel. Dengan rute Jakarta-Bogor- 

Yogyakarta- Surakarta- Surabaya. 
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BAB III 

KERETA API DALAM PERKEMBANGAN KOTA SOLO 

A. Pembangunan Bidang Transportasi Kereta Api 

Sistem transportasi merupakan masalah penting dalam pengembangan 

sebuah kota. Sebagai Ibu Kota Kerajaan pada masa Kolonial, Kota Solo mempunyai 

evolusi sistem transportasi yang jelas. Ini terlihat dalam Ibu Kota yang mendekati 

sungai. Usulan pertama untuk ibu kota baru adalah daerah Tingkir (Salatiga) yang 

dekat dengan Sungai Tuntang yang mengalir dari Salatiga ke Demak. Pilihan kedua 

adalah Bengawan Solo yang berhulu di Pegunungan Seribu (Wonogiri) mengalir dari 

selatan ke utara sampai ke Bojonegoro dan Surabaya. Maka, dibandingkan Sungai 

Tuntang, Bengawan Solo lebih menjangkau wilayah yang lebih luar ke arah timur. 

Sungai Bengawan Solo ketika itu, sudah merupakan bandar yang relatif cukup besar 

yang telah menjadi persinggahan pedagang dari Gresik dan Surabaya sejak zaman 

Pajang.79 Karena itu Solo menjadi titik urat nadi perekonomian sehingga menjadi kota 

yang maju dan ramai bersamaan dengan perkembangan pembangunan infrastruktur 

kota sebagai penunjang fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. 

Pembangunan transportasi kereta api di Solo juga telah merubah paradikma 

berlalulintas masyarakat sebelum kedatangan kereta api di Solo. Masyarakat 

memanfaatkan transportasi air melalui Sungai Bengawan Solo sebagai jalur lalulintas 

sekaligus jalur perdagangan antar daerah. Perubahan paradikma tersebut mulai 

muncul ketika tanam paksa berlaku tahun 1830 di Jawa, otomatis banyak ditandai 

dengan mulai banyaknya pembukaan area perkebunan di daerah Vorstenlanden, 

khususnya di kota Solo dan daerah-daerah disekitar Solo. Bersamaan dengan itu pula 

                                                 
79 http://bagaspati.com. 28/10/2008. 02.30. 
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mulai terjadi pendangkalan di Sungai Bengawan Solo, otomatis ada pemikiran dari 

pemerintah tentang jalur transportasi alternatif agar pengiriman hasil komoditi cepat 

sampai di pelabuhan. 

Di Kerajaan Solo dan Yogyakarta tidak diberlakukan sistem Tanam Paksa, 

justru yang berkembang di daerah ini adalah sewa lahan oleh pihak swasta Persewaan 

tanah ini berhubungan erat dengan kebijakan yang digariskan oleh Keraton. Karena 

sebagai kerajaan agraris, Mataram mempunyai sistem pemerintahan yang relatif 

teratur berdasarkan pada mekanisme tanah kerajaan. Dalam konsep ini, pada dasarnya 

seluruh tanah kerajaan adalah milik raja. Karena status dan perannya, maka famili dan 

birokrat kerajaan mendapatkan lungguh atau sebidang tanah untuk dikelola yang 

dimaksudkan sebagai balas jasa telah mengabdi kepada Kerajaan. Abdi Kerajaan yang 

mendapatkan lungguh itu disebut sebagai  patuh. Lungguh ini dapat diasosiasikan 

sebagai upah seorang abdi kepada Kerajaan.80 

Seiring dengan semakin mengalirnya modal swasta Belanda ke Solo dan 

Yogyakarta, Pemerintah semakin membiarkan modal swasta Eropa membanjiri daerah 

ini. Maka, pada periode setelah tahun 1850, pemilik perkebunan swasta Eropa mulai 

mengalami peningkatan pesat dalam menyewa tanah di daerah Vorstenlanden untuk 

membuka lahan perkebunan. Jika pada tahun 1855, di Solo, perkebunan Eropa baru 

sekitar 30.000 bau, maka pada tahun 1860 telah meningkat hingga 160.000 bau dan 

pada tahun 1864 mencapai 200.000 bau.81 Hal ini membuktikan bahwa perkembangan 

perkebunan sangat tinggi di Solo dan membutuhkan sarana transportasi yang bersifat 

massal. 

                                                 
80 Suhartono, Apanage dan Bekel,Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920 

),(Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1991), hal. 16-18. 
81 Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak:Radikalisme Rakyat di Jawa,1912-1926, (Jakarta: PT 

pustaka utama Grafiti, 1997), hal. 12. 
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 Pembukaan lahan perkebunan juga bisa dibilang satu dari beberapa faktor 

alam yang menyebabkan pendangkalan sungai Bengawan Solo karena banyaknya 

pembukaan lahan areal perkebunan disekitar bantaran sungai Bengawan Solo yang 

lambat laun yang berakibat terjadi pengundulan hutan, dikarenakan maraknya 

penebangan hutan disekitar Sungai Bengawan Solo dan di Pegunungan Seribu 

(Wonogiri) untuk dijadikan areal perkebunan. Sehingga secara akumulatif tanah–

tanah daratan banyak yang longsor dan berguguran. Lambat laun menjadi endapan 

didasar sungai dan menyebabkan pendangkalan sungai sehingga sulit sekali dilalui 

kapal-kapal besar.82  

Setelah Tanam Paksa (1830-1870), hasil alam di Jawa tidak lagi sekadar 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri tapi juga untuk pasar internasional. Karena itu 

diperlukan sarana transportasi untuk mengangkut hasil pertanian dari pedalaman ke 

kota-kota pelabuhan. Yang ada waktu itu hanya Jalan Raya Pos Daendles (anyer-

panarukan) yang dirasa sudah tidak memadai lagi, sehingga muncul gagasan untuk 

membangun jalan kereta api.83 Hal ini juga sebagai faktor pendorong munculnya 

kereta api karena jalur sungai maupun jalur jalan darat sudah tak memadai lagi. 

Kondisi kemunduran transportasi sungai ini diperkuat lagi karena 

transportasi sungai yang berlangsung melalui Bengawan Solo, dari Solo menuju 

Surabaya sudah mengalami pendangkalan walau sedikit demi sedikit tapi pada tahun 

1860-an, kondisi sungai sudah semakin parah pendangkalanya. Akibatnya angkutan 

barang-barang berat hanya mungkin bisa dilakukan pada musim hujan dan 

perjalanannya sendiri memaka waktu beberapa minggu, tetapi orang masih dapat 

                                                 
82 http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_(perusahaan)Kelas_Argo/2007/04/17. 

 
83 http://arsitekturindis.com/awal-mula-sejarah-kereta-api/ /2008/03/29/. 
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mengangkut barang-barang dalam jumlah besar dalam sekali angkut.84 Oleh karena itu 

pemikiran tentang transportasi kereta api sebagai Alternative transportasi yang cepat 

dan efisien menuju pelabuhan dirasa sebagai solusi untuk memecahkan semua 

permasolohan tentang transportasi air yang lambat laun semakin dangkal dan semakin 

sulit dilalui oleh kapal besar.  

Pada tahun 1860 muncul adanya pemikiran pembuatan jalur kereta api di 

Jawa dengan melewati daerah Vorstenlanden.85 Bersamaan dengan terjadinya 

perubahan politik Pemerintah Kolonial yang bersifat liberal dan kapitalisme swasta, 

secara formal diatur dalam Undang-Undang Agraria 1870.86 Pembuatan jalur kereta 

api dimulai dari Semarang menuju daerah Solo dan Yogyakarta, pada tahun 1875 

pembuatan jalur itu sampai di kota Solo dan seterusnya dilanjutkan menuju daerah 

Yogyakarta. Seiring mengalirnya modal swasta di Jawa maka pembangunan 

transportasi kereta api pertama di Jawa dikelola oleh perusahaan swasta Nederlandsch 

Indische Spoorweg Maatscahppij (NISM) sebagai perusahaan swasta pertama kali 

sekaligus pemegang proyek pertama kali untuk pembuatan jaringan kereta api di 

Jawa, sebelum pemerintah ikut andil dalam membangun jaringan transportasi kereta 

api di Jawa. 

                                                 
84 Wasino, Kapitalisme Bumi putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, (Yogyakarta: 

LKIS, 2008), hal. 267. 
 
85 Suhartono, op. cit, hal. 20. Daerah dua kerajaan itu Kasunanan dan Kasultanan sejak 

tahun 1799 disebut sebagai  Vorstenlanden, sementara di luar wilayah itu disebut daerah Gubermen.  
 
86 Takashi Shiraishi, op. cit, hal. 10. 
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Gb. 5. Pembukaan lahan untuk Jalur rel 

kereta api Semarang-Vorstenlanden. foto 
diambil tanggal 15 Agustus 1864 (KITLV). 

 
Gb. 6. Pembukaan lahan untuk Jalur rel kereta 

api Semarang-Vorstenlanden. foto diambil 
tanggal Maret 1865 (KITLV) 

 
Sistem transportasi di Kota Solo semakin mengalami kemajuan yang pesat 

sekali, apalagi peran serta pemerintah Hindia Belanda memiliki peran andil yang 

sangat besar dalam kemajuan transportasi di wilayah Solo. Pemerintah Kolonial pada 

waktu itu perananannya memang sangat besar dalam pembangunan jaringan kereta 

api di Indonesia tak terkecuali di wilayah Solo. Pemerintah Kolonial juga bekerja 

sama dengan dua kerajaan mataram tersebut untuk membangun Stasiun dan jaringan 

kereta api yang ada di Solo menuju Yogyakarta. Pembangunan jalur ini ditangani 

langsung oleh pihak Nederlandsh Indische Spoorweg Maatschappj (NISM) sebagai 

pemegang tender pembangunan jaringan kereta api dari Semarang menuju 

Vorstenlanden.87 Pembangunan kereta api Semarang-Vorstenlanden sekaligus dapat 

membuka hubungan antar daerah hingga daerah pedalaman yang sebelum dibuka jalur 

kereta api masih terhalang oleh keadaan alam.  

Pada tanggal 25 Mei 1880 pemerintah Hindia Belanda membuat maskapai 

Negara dengan nama StateSpoors (SS) dan saat masuk kota Solo pembangunan yang 

pertama menghubungkan Madiun sampai daerah Vorstenlanden Solo dengan 

                                                 
87 http://forum.detik.com. 23/06/2009. 13.32. 
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pembangunan jalur Madiun-Paron (Ngawi)-Mojosragen-Solo dengan total jarak 

keseluruhan 97km.88 Pada tanggal 24 Mei 1884 pembangunan jalur kereta api Madiun 

sampai Solo terselesaikan sekaligus awal pembangunan jalur baru SS dari Surabaya-

Solo-Semarang dengan ukuran rel 1.067 mm.89  

Pada 1 November 1894 pembangunan jaringan kereta api sedang 

berlangsung dengan jalur Surabaya-Solo-Bandung-Buitenzorg (Bogor)-Batavia 

dengan ukuran rel 1.067mm dan berhenti sejenak di Maos (Cilacap).90 Dikarenakan 

permasalahan antara Solo-Yogyakarta sudah ada rel NISM, oleh karena itu jika ingin 

melanjutkan perjalanan maka harus pindah ke kereta api NISM. 

 Berbagai kesepakat tentang masalah kedinasan sudah disetujui oleh kedua 

belah pihak maskapai kereta api tersebut maka pembangunan dari Solo-Yogyakarta 

bisa dilanjutkan kembali dan tanggal 15 Juni 1899 dan pembangunan jalur Solo-

Yogyakarta dapat terselesaikan, sekaligus menghubungkan jalur kereta api trayek SS 

dari arah barat dan timur. Sehingga perjalanan dengan mengunakan kereta api ke 

seluruh Jawa dapat terhubung oleh jaringan kereta api dengan pembagian jalur barat 

dan timur dan jalur Solo-Semarang dengan ukuran rel 1.067m yang semuanya itu 

dikelola  oleh maskapai kereta api Negara SS.91  

Kereta api masuk daerah Solo tidak hanya membawa komoditi-komoditi 

hasil alam, melainkan juga mengangkut penumpang. Pada tahun 1875, kereta api 

Nederlandsch Indische Spoorweg Maatscahppij (NISM) telah mampu mengangkut 

899.000 penumpang dan 124.000 ton barang dagangan dan memperoleh penghasilan 
                                                 

88 Imam Subarkah, Sekilas 125 tahun Kereta Api: 1867-1992, (Bandung: Grafika, 1993), 
hal. 26. 
 

89 01.252. Berkas tentang NIS dan SS di kota Solo. Koleksi Arsip Rekso Pustoko 
Mangkunegaran. 

 
90 Ibid. 
 
91 Ibid. 
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sebanyak 2 juta gulden. Pada tahun yang sama, kereta api Nederlandsch Indische 

Spoorweg Maatscahppij (NISM) juga telah mampu mengangkut 950.000 penumpang 

dan 334.000 ton barang dagangan yang menghasilkan 2,6 juta gulden. Pada tahun 

1884, jalur timur yang dikelola perusahaan negara State Spoors,Railway (SS) telah 

mencapai daerah Solo yang menghubungkan Vorstenlanden dengan Surabaya.92  

Dalam perkembanganya dapat dilihat bahwa transportasi kereta api lambat 

laun mulai mengantikan posisi penting sarana transportasi air yang menjadi jalur 

akses transportasi dominan dan terpenting bagi masyarakat Solo sebelum 

kedatanganya kereta api. Sehingga transportasi kereta api semakin melebarkan 

sayapnya serta mulai membuat jalur-jalur rel kereta api baru didaerah Solo dan 

sekitarnya. Beberapa tahun setelah kereta api masuk ke Solo maka transportasi air 

yang mengunakan jalur sungai Bengawan Solo mulai terhenti karena transportasi 

kereta api lebih diminati dan dirasa lebih cepat dan dapat mengangkut barang maupun 

penumpang yang bersifat massal. 

Perkembangan transportasi kereta api dari Semarang menuju daerah 

Vorstenlanden terus mengalami peningkatan, apalagi muncul maskapai Negara yang 

juga membuat jalur kereta api dari Timur-Barat pulau Jawa. Dapat dilihat 

perkembangan transportasi kereta api mulai mengalami perkembagan yang cukup 

pesat, apalagi dua maskapai yang dikelola NISM dan SS mulai masuk daerah Solo 

menjadikan moderenisasi pada bidang transportasi yang bersifat massal.    Kondisi 

tersebut juga menyebabkan matinya transportasi sungai selain adanya faktor 

pendangkalan yang terjadi di sungai Bengawan Solo 

Tabel 3 
Transportasi Kereta Api Melalui Jalur Timur-Barat dan Semarang-

Vorstenlanden 
 

                                                                      Penghasilan dari 

                                                 
92 Takashi Shiraishi, op. cit. 
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                                                                               Penumpang   Barang                             
Tahun     Kilometer     Penumpang                                            (dalam ribu gulden) 
 
1895           1.319            5.759.000                           3.054                                    6.588 
1900           1.609            9.738.000                           4.022                                    9.743 
1905           1.704          13.361.000                           4.979                                  10.216 
1910           2.174          28.420.000                           8.825                                  15.738 
1915           2.448          42.579.000                         13.685                                  22.194 

Sumber: Takashi Shiraishi, op. cit, hal. 11. 
Catatan: Dihitung dari data dalam Koloniaal Verslag, 1896, 1901, 1906, 1911, dan 1916. 
  

Dari data diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 1895 angkutan 

kereta api melalui timur-barat dan Semarang-Vorstenlanden telah berhasil membuat 

jalur sepanjang 1.319 Km, kemudian mengalami peningkatan masing-masing menjadi 

1.609 km (1990), 1.704 km (1905), 2.174 km (1910), 2.448 km (1915). Dengan 

peningkatan jumlah penumpang yang sangat tinggi, jika pada tahun 1895 mencapai 

sebesar 5,759 juta penumpang mengalami kenaikan masing-masing menjadi 9,738 

juta (1900), 13,361 juta (1905), 28,420 juta (1910), 42,479 juta (1915). Penghasilan 

dari angkutan penumpang mencapai 3,054 juta gulden pada tahun 1895 meningkat 

menjadi 4,022 juta (1900), 4,979 juta (1905), 8,625 juta (1910), dan 13,685 juta 

(1915). Sementara penghasilan dari angkutan barang mencapai 6,588 juta gulden pada 

tahun 1895, dan mengalami peningkatan masing-masing menjadi 9,743 juta (1900), 

10,216 juta (1905), 15,738 juta (1910),   22,194 juta (1915). Keadaan semacam ini 

menjadikan transportasi kereta api sebagai pilihan transportasi masyarakat, melihat 

peluang yang menjanjikan keuntungan dalam ribuan gulden seperti itu memancing 

munculnya trayek kereta Trem swasta di dalam kota Solo yang bernama Solosche 

Tramweg Maatschappij (STM).                                                                                                                                                  

 Bagi beberapa perusahaan kereta api swasta sampai-sampai daerah 

operasinya diistilahkan sebagai “tambang emas”. NISM menikmati “tambang emas” 

di daerah-daerah Kasunanan dan Kasultanan Yogyakarta serta daerah Kedu berkat 

hak monopoli angkutanya di daerah-daerah ini. Angkutan utamanya adalah tembakau 
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dan gula ke pelabuhan Semarang. Dari daerah kedu diangkut tembakau, teh, sayuran, 

panili, buah-buahan. Dari daerah Kedu diangkut kayu bangunan dan dari Cepu 

minyak bumi.93 Sedangkan STM dengan tambang emasnya daerah lintas dalam kota 

dengan angkutan utama penumpang yang akan pergi dari bekerja di pabrik-pabrik 

gula maupun sebaliknya dari yang akan menuju dari Boyolali sampai tengah kota 

Solo. 

1. Perkembangan Transportasi Trem Kota  

Setelah kesuksesan trem kuda Naamloze Vennootschap Solosche Tramweg 

Maatschappij (STM) yang ada di Kota Solo maka era abad 20 adalah kemunculan 

trem uap yang mencerminkan moderenisasi dalam bidang transportasi kereta api dan 

sekaligus menjadi titik perkembangan pembangunan perkotaan. Setelah pergantian 

trem kuda menjadi trem uap maka dimulailah juga pembangunan transportasi menuju 

moderenisasi bidang transportasi kereta api di kota Solo.  

Pada bab 2 sudah dijelaskan sekilas bagaimana perkembangan kereta api trem 

kota masuk ke kota Solo yang berawal dari trem kuda berubah menjadi trem uap 

sesuai dengan perkembangan waktu. Dalam bab ini sedikit menambahkan 

perkembangan perkeretapian di kota Solo. 

 Setelah NIS maupun SS kemudian terbukti mampu meraih laba, bermunculan 

belasan perusahaan-perusahaan kereta api swasta besar maupun kecil di Jawa. 

Umumnya mereka membangun jalan rel ringan atau tramwagen yang biaya 

pembanguannnya lebih murah. tramwagen biasanya di bangun di sisi jalan raya. 

Konstruksinya yang ringan, kecepatan kereta api tidak bisa lebih dari 35 kilometer per 

jam.94 Keberadaan trem di kota Solo dalam pembangunannya melintas di sisi hingga 

                                                 
93 Imam Subarkah, op. cit,  hal. 50. 

 
94 http://semboyan.35.com. 220708. 02.32. 
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memotong jalan raya di pusat kota di jalan Wilheminastraat yang sekarang jalan 

tersebut dinamakan jalan Slamet Riyadi.  

Trem di kota Solo muncul Solosche Tramweg Maatschappij (STM) yang 

membangun jalur trem di sisi jalan Wihelminastraat disebelah selatan jalan dengan 

trayek dari stasiun Solo Kota (Sangkrah) menuju stasiun Purwosari kemudian 

dilanjutkan sampai Boyolali sampai pasar Sunggingan.95 Sejalan dengan 

perkembangan waktu, sistem transportasi trem kota juga terus mengalami perubahan. 

Pada tahun 1899, disebutkan bahwa jumlah penumpang trem dari Purwasari-

Javasche Bank tercatat berjumlah 70.368 orang dan dari Javasche Bank Purwasari 

adalah 80,506 orang. Pada saat yang sama, penumpang dari Javasche Bank-Jebres 

8,366 orang dan dari Jebres-Javasche Bank berjumlah 1,284 orang. Sedangkan dari 

Javasche Bank menuju ke semua arah tujuan disepanjang tahun adalah berjumlah 

252,666 orang dan dari Purwasari ke segala arah adalah 194.012 orang (Tahun 1899 

tidak ada laporan rinci dari penumpang dalam Verslag STM). Akan tetapi dalam Iklan 

di DNV, 2 Januari 1899, menunjukkan bahwa ada 13 kali perjalanan kereta api dari 

Purwasari ke Javache Bank dan berlaku untuk semua tujuan. Dari Javasche Bank 

untuk Purwasari dalam satu hari ada 12 kali perjalanan. Dari Jebres menuju Javasche 

Bank maupun sebaliknya berjumlah 6 kali perjalanan.96 

 Dalam iklan memberikan gambaran tentang jadwal kedatangan kereta Trem, 

ketika itu seorang pelancong yang datang dari Madiun di Jebres pada jam 9.41 pagi 

ingin menghendaki pergi ke Yogyakarta pada hari yang sama dapat mengambil jalur 

                                                 
95 Wihelminastraat adalah nama jalan pusat kota Solo pada masa kolonial Hindia Belanda, 

pada masa pendudukan Jepang di kota Solo nama jalan itu diganti menjadi Purwosariweg kemudian 
masa kemerdekaan Republik Indonesia nama jalan itu diganti lagi menjadi jalan Slamet Riyadi. 

 
96 Kuntowijoyo, 2000, “The Making of a Moderen Urban Ecology: Social and Economic 

History of Solo.1900-1915”. Dalam Lembaran  Sejarah Vol. 3 No.1 2000, Jurusan Sejarah Fakultas 
Sastra, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hal. 179. 
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kereta dari Jebres pada pukul 9.45 pagi dan mencapai Purwasari pada pukul 10.20 

pagi. Kemudian kalau ada yang mengambil tujuan kereta ke Yogyakarta dan ke semua 

tujuan pada pukul 11.30 pagi, maupun sebaliknya jika seseorang mengambil kereta 

dari Yogyakarta menuju Purwasari pada pukul 10.42 pagi. Jika ingin berpergian yang 

diawali dengan mengunakan kereta kota dimulai pada pukul 10.45 dan tiba di Jebres 

pukul 11.25 pagi, dan yang jika ingin bepergian dengan mengunakan kereta api 

menuju Madiun bisa mengambil kereta pada pukul 11.27 pagi. 97 

Pada tahun 1905, ketika kereta trem kuda diganti tenaga uap dan ditambah 

sampai 10 gerbong. Kereta trem tersebut sebelumnya hanya berhenti sampai Benteng 

Vastenburg yang berada di tengah kota namun setelah pergantian loko Trem dari 

hewan ke mesin uap itu rute dirubah dan dilanjutkan sampai stasiun Jebres yang 

jalannya melintasi Pasar Gede dengan menyeberangi jembatan Kali Pepe, kemudian  

menuju ke utara terus melewati Warung Pelem menuju arah pasar Ledoksari trus 

berbelok ke timur sampai di stasiun Jebres.98 Perubahan rute perjalanan trem tersebut 

dikarenankan stasiun Jebres adalah stasiun milik kereta api milik negara SS yang 

diharapkan sebagai jalur penghubung, hal ini dikarenakan jika ada penumpang yang 

ingin melanjutkan perjalananya ke kota Solo, Wonogiri maupun Boyolali dapat 

langsung pindah ke kereta NISM untuk melanjutkan perjalanan. 

Seluruh proses penggantian trem kuda dengan mesin uap rampung dan 

diumumkan pada 1 Mei 1908. Dalam peresmian itu, diundang 28 pejabat pemerintah 

untuk menaiki kereta tanpa dipungut bayaran. Penggantian ini menguntungkan 

penduduk, karena tarifnya lebih rendah. Secara formal, hal itu hanya diperuntukkan 

bagi orang asing, priayi, pedagang maupun rakyat biasa yang ingin memanfaatkan 

                                                 
97 Ibid. 
 
98 R.M. Sajid, Babad Solo, (Surakarta: Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran, 1984), hal. 69. 
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transportasi Kereta api untuk perjalanannya.99 Semenjak pergantiaan kereta kuda 

dengan kereta bertenaga uap beroperasi, maka banyak sekali perubahan pada sistem 

transportasi kereta api kota Solo. Perubahan itu terlihat pada maskapai trem kota yang 

mengalami perubahaan. 

Perubahan terjadi lagi pada Perusahaan trem yang berpusat di Semarang  

yaitu Solosche Tramweg Maatschappij (STM). Perusahaan ini tumbuh dan 

berkembang pada tahun 1880-an hingga 1900-an dan seiringnya dengan waktu 

perusahaan ini mengalami kemunduran, dikarenakan mengalami kesulitan dalam 

mencari penambahan modal bagi pengembangan usahannya, sehingga perusahaan ini 

tidak mampu bertahan dan menyerahkan pengelolaanya kepada perusahaan lain. Pada 

tahun 1906 upaya untuk menggantikan trem kuda-kuda dengan tenaga mesin uap 

akhirnya terlaksana dengan melakukan penandatanganan kerjasama antara Solosche 

Tramweg Maatschappij dengan Nederlandsch-Indische Spoorweg Matschappij.100 

Karena kondisi antara tahun 1880an telah terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia. 

Keadaan ini tak hanya dirasa perusahaan Trem swasta bahkan berimbas pada 

perusahaan perusahaan perkebunan di Jawa. 

Keadaan pergantian ini dipicu juga karena pemerintah mengadakan upaya 

lagi untuk meningkatkan pelayanan trem kota dan pemerintah sendiri telah memberi 

ijin untuk membangun jaringan rel dan mengelola layanan trem yang bertenaga uap 

ini.101 Oleh karena itu Pemerintah memberikan hak untuk mengeksploitasi jaringan 

trem kota Solo kepada W.D.Van Nispen, Presiden Solosche Landhuurder Vereeniging 

untuk memperluas jaringan Trem di kota Solo (MR 1904/709, dalam Besluit  tahun 12 

Juli 1903 No 27 dan 31 Juli 1904). Akan tetapi recana perluasan jaringan kereta api 

                                                 
99 Kuntowijoyo,  op. cit,  hal. 168. 
 
100 Ibid. 
101 R.M. Sajid,  op. cit,  hal. 68. 
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tersebut tak kunjung terlaksana (DNV, 5 Mei 1902). Dalam rencana tersebut ada tujuh 

daerah yang rencananya akan dieksploitasi jalur kereta api yaitu:  

1. Balapan-Adikusuman-Joyodiningratan-Gading. 

2. Balapan-Jogobayan-Warungpelem-Kalajigati-Beton-Gandekan-Suroprajan. 

3. Coyudan-Gandekan-Tegalsari-Laweyan.  

4. Coyudan-Jahidan-Gembelegan-Kedawung-Munggung-Kaliwingko-Kladengan-

Baki.  

5. Margorejo-Modokan-Jebres.  

6. Benteng Vastenburg-Pasar Kliwon-Gading. 

7. Grogol-Baki.102 

Setiap pembangunan jaringan jalur kereta api baru memerlukan dana modal 

yang cukup besar pula, hal ini sangat membuat STM merasa kebingungan dalam 

pencarian modalnya. Akhirnya STM melakukan kerjasama dan pengelolannya 

dialihkan menjadi milik NISM, sebuah perusahaan swasta kereta api yang tertua dan 

terkuat dalam segi modal di Jawa.  

Pada tahun 1 Mei 1903 pembangunan jalur Solo-Boyolali mulai dikerjakan 

dengan ukuran rel kereta api 1.067m dengan jarak 29 km dari kota Solo.103 1906 

eksploitasi kereta kuda ini dialihkan kepada maskapai kereta api swasta Nederlandsh 

Indische Spoorweg Maatschappij (NISM). Perusahaan ini kemudian membuat jalur 

baru yang pembangunanya dimulai pada tahun 1908 dan jalur ini mulai digunakan 

untuk pengangkutan umum.104 Setelah seluruh proses penggantian kuda dengan mesin 

                                                 
102 Dalam Kuntowijoyo, op. cit,  hal. 180. 

 
103 01.252. Berkas tentang NIS dan SS. Koleksi Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran, hal 16-

18 
 
104 Ibid.  
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rampung dan diumumkan pada 1 Mei 1908 sekaligus penurunan tarif perjalanan 

kereta api. Dalam peresmian itu, diundang 28 pejabat pemerintah untuk menaiki 

kereta tanpa dipungut bayaran. Penggantian ini menguntungkan penduduk, karena 

tarifnya lebih rendah. Secara formal, hal itu hanya diperuntukkan bagi orang asing, 

priayi, pedagang maupun rakyat biasa yang ingin memanfaatkan transportasi Kereta 

api untuk perjalanannya di kota Solo.105 

 

 

 

 
Gb. 7. Gambar ini adalah rute rel trem arah 

barat Solo-Boyolali yang menuju ke Kartasura 
kemudian menuju daerah Boyolali, letaknya 
gerbang masuk kota Solo di daerah gapura 

Keleco. Dari sisi kanan juga terlihat ada calon 
penumpang Trem yang sedang menunggu 

datangnya kereta api di halte. (KITLV) 

 

 
Gb. 8. Kereta api uap (stoomtram) jurusan 

Solo-Wonogiri-Baturetno-Kakap, yang sedang 
melintasi jalanan tengah kota Solo di 

Wilheminestraat, Purwosariweg atau jalan 
Slamet Riyadi. Foto ini diambil tahun 1951. 
Sumber: Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, 

1998, Djokja En Solo: Beeld  van de 
Vorstenlanden, Asia Major, Nederland.  

 
Selang tiga tahun kemudian tepatnya pada tanggal 1 Januari 1911 secara 

resmi jalur Solo-Boyolali milik Solosche Tramweg Maatschappij (STM) diambil alih 

oleh NISM sekaligus mempunyai hak penuh untuk eksploitasi jalur trem kota Solo. 

Peraturan tentang peralihan kepemilikan itu diatur dalam peraturan pemerintah (Gvt. 

Besl. 28 Oktober 1912. No. 13 dengan konsesi selama 75 tahun.).106 Dengan konsesi 

                                                 
105 Kuntowijoyo, op. cit,  hal. 168. 
 
106 Imam Subarkah, op. cit, hal. 30. 
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dari pemerintah sampai pada tanggal 31 Desember 1971.107 Dikarenakan adanya 

proses penggabungan perusahaan swasta Belanda dimulai. Beberapa perusahaan kecil 

yang merasa kurang kuat untuk bersaing dalam usaha diambil alih oleh perusahaan 

besar. Dengan demikian maskapai trem yang ada di kota Solo setelah tahun 1912 

dipegang oleh NISM, sehingga di kota Solo hanya ada dua maskapai kereta api yang 

berjalan setelah tahun 1912 yaitu kereta api negara SS dan kereta api swasta NISM 

yang sama sama melayani pengangkutan umum di kota Solo. Walaupun posisi NISM 

maskapai swasta tetapi masih dibawah pengawasan pemerintah. 

Konsesi itu sendiri adalah suatu ijin dari pemerintah kolonial Hindia Belanda 

didalam mengunakan suatu keaktifan ekonomi, yang pada umumnya disertai dengan 

syarat-syarat dan batas waktu tertentu. Konsesi dapat juga diartikan memberi kuasa 

untuk mengesploitasi. Oleh sebab itu eksploitasi pembangunan jaringan kereta api 

atau Trem membutuhkan suatu konsesi dan pembatasan pembatasan hukum dalam 

bentuk ketentuan ketentuan hukum maupun syarat syarat dalam hal pengangkutan dan 

tarif, begitu pula dalam hal ketentuan ketentuan personilnya.108 Dengan demikian 

konsesi dari pemerintah sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan 

perkeretaapian di kota Solo. 

2. Pembangunan Trem Kota Jalur Selatan Kota Solo 

Dalam perkembangannya setelah pergantian kepemilikan jalur trem dari STM 

ke NISM juga telah selesainya jalur trem Solo-Boyolali, maka pembangunan 

dilanjutkan dan diperluas sampai daerah selatan kota Solo. Pembangunan jalur kereta 

api itu dimulai dari Solo menuju ke Wonogiri dan dilanjutkan ke jalur yang menuju ke 

barat laut dengan titik akhir di daerah Kakap. Dengan rute pembangunan Boyolali-
                                                 

107 01.252. Berkas tentang NIS dan SS. Koleksi Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran. hal 16-
18, op. cit. 

108 Sri Retna Astuti, 1994, Kereta Ambarawa – Jogjakarta Suatu Kajian Sejarah Sosial 
Ekonomi Pada Abad Ke-19, (Yogyakarta: Laporan Penelitian Jurahnitra), hal. 11. 
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Solo-Kakap yang pembangunannya sudah berjalan dari tahun 1899. lintasan Solo-

Wonogiri-Kakap, sampai Wonogiri-Kakap selesai dengan jarak 29km dan total dari 

Solo-Wonogiri-Kakap 79km.109 Dengan biaya pembangunan jaringan kereta api 

sampai ujung selatan di daerah Kakap mencapai f.8.317.000, jadi f.105.278 tiap 

km.110 Pembukaan secara resmi untuk pengangkutan penumpang maupun barang 

dengan jalur Solo Kota (Sangkrah)-Wonogiri-Kakap pada 1 April 1922.111                                           

Perkembangan transportasi kereta api di kota Solo selalu mengalami 

perkembangan ke arah moderenisasi. Jalur rel di Wilayah Solo menjadi semakin 

lengkap meliputi jalur utama (kelas C), yaitu : Jalur ke arah utara yang menuju ke 

Semarang, jalur ke barat yang menuju ke arah Jogjakarta, dan jalur kereta api yang 

menuju ke arah timur yaitu menuju ke Surabaya. Ada juga kereta api sekunder ( kelas 

II ) yang rute perjalananya menuju ke Boyolali. Di dalam kota Solo terdapat juga rute 

kereta api dan berpusat di stasiun Sangkrah (stasiun dalam kota) yang menuju di 

berbagai macam daerah yang terdapat di Karisidenan Soerakarta seperti Solo-Boyolali 

dan Solo-Wonogiri-Kakap.112 Sehingga jaringaan jalur kereta api di kota Solo 

semakin lengkap dan saling berhubungan. Juga pengangkutan komoditi alam daerah 

pedalaman dapat terangkut cepat dengan mengunakan kereta api.  

Daerah-daerah yang di lalui jalur trem NISM tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut: Pajang, Majang, Gawok, Wonosri, Tegal Gondo, Delangu, Kartosuro, 

Kampung Ngasem, Bangak, Banyudono, Pengging, Teras, Randusari, Kepoh, Ceper, 

                                                 
109 01.252. Berkas tentang NIS dan SS. Koleksi Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran. hal 

16-18, op. cit. 
 
110 Th.M.Metz, Mangkunegaran Analisis Sebuah Kerajaan Jawa, Terjemahan Moh.Husodo 

(Surakarta Rekso Pustoko, 1987), hal. 68.  
 
111 Imam Subarkah, op. cit, hal. 30. 
 
112  http://semboyan.35.com. 220708. 02.32. 
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Ketandan, Klaten, Srowot, Brambanan, Mojosongo, Boyolali, Wonogiri, Sumohulun, 

Gondang Dondong, Nguntoronadi, dan terakhir adalah Baturetno sampai Kakap.113                           

Jalur tersebut saling berhubungan dengan titik penghubungnya berada di kota 

Solo. Boleh dikata bahwa kota Solo sebagai jantung perkertaapian di tanah Jawa. Hal 

ini saling berkaitan karena jalur pertama NISM dari Semarang menuju daerah 

Vorstenlanden yang melintasi kota Solo begitu pula jalur kereta api negara SS dengan 

jalur dari Batavia menuju Surabaya juga melintasi kota Solo dan jalur Trem kota 

sendiri dari rute Boyolali-Solo-Wonogiri-Baturetno-Kakap maupun sebaliknya,  juga 

dengan titik pusatnya melalui kota Solo.  

Table 4 
Dafar Rute Tujuan Perjalanan Kereta Api NISM  

Kali Osso-Gawok en Ngasem-Solo Kota v.v. 
Prambanan-Soemberlawang en Solo Kota-Bojolali v.v. 
Prambanan-Kedoeng Djati en Solo Kota-Bojolali v.v. 
Solo Balapan-Soemberlawang v.v. 
Solo Balapan-Kali Osso v.v. 
Bojolali-Poerwosari-Kali Osso v.v. 
Kartasoera-Bojolali v.v. 
Ngasem- Poerwosari v.v. 
Kedoeng Djati-Poerwosari-Bojolali v.v. 
Kali Osso-Soemberlawang v.v. 
Poerwosari-Kali Osso v.v. 
Solo Balapan-Prambanan v.v. 
Kedoeng Djati-Djocja Toegoe en Solo Kota-Bojolali v.v. 
Gawok-Klaten v.v. 
Tjepper-Srowot v.v. 
Brambanan-Klaten v.v. 
Solo Kota-Bojolali, Solo Kota-Batoeretno v.v. en Semarang /Vorstenlanden. 
Solo Kota-Batoeretno v.v. en Semarang Vorstenlanden. 
Semarang-Vorstenlanden. 
Salem-Poerwosari-Bojolali v.v. 

Sumber : 01.46 . Koleksi Arsip Reksopustoko Pura Mangkunegaran. 

Dari tabel diatas menunjukan rute jalur lintasan kereta api NISM yang ada di 

kota Solo yang saling menghubungkan antara Semarang-Solo–Yogyakarta Boyolali - 

Baturetno, dengan demikian menunjukan bahwa perkembangan jalur kereta api di 

                                                 
113 Berkas Tentang Rute Karcis Kereta Api. Koleksi Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran. 

Kode Arsip P.2446. 
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kota Solo semakin luas jaringan jalur perkeretaapianya. Pada huruf v.v menunjukan 

jalur pulang pergi. 

B. Stasiun Kereta Api Di Kota Solo 

Perkeretaapian di Jawa baru dimulai pada tahun 1860an. Perusahaan kereta 

api ditangani oleh dua instansi yaitu oleh pihak pemerintah Staats Spoorwegen (SS) 

dan oleh pihak swasta Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NISM), dan 

maskapai trem swasta lainya). Seperti halnya di Eropa setelah revolusi industri, 

perletakkan stasiun sebagai suatu jenis bangunan baru. Dengan  makin  majunya  

perkeretaapian di Jawa  pada  awal  abad  ke  20, yang  hampir  mencapai  seluruh kota 

di Jawa, maka penempatan stasiun kereta api baik di kota-kota besar maupun kota 

Kabupaten menjadi suatu pemikiran yang penting. Pada akhir abad ke 19 dan abad 

ke 20, angkutan dengan kereta api, menjadi salah satu sarana yang sangat penting, 

baik angkutan barang maupun  manusia di Jawa.114  

Stasiun kereta api adalah tempat dimana para penumpang dapat naik-turun 

dalam memakai sarana transportasi kereta api. Selain stasiun, pada masa lalu dikenal 

juga dengan halte kereta api yang memiliki fungsi nyaris sama dengan stasiun kereta 

api. Maka stasiun dibangun untuk naik turunya penumpang maupun barang 

komoditi ekspor di suatu tempat. Di kota Solo sendiri ada empat stasiun penting 

yang sebagai penunjang pengangkutan umum kereta api. Setiap maskapai baik 

NISM maupun SS mempunyai stasiun sendiri dan stasiun juga memiliki fungsi 

sebagai titik arah tujuan perjalanan dengan kereta api. 

1. Stasiun Purwosari 

                                                 
114 Handinoto, 1999, “Peletakan Stasiun Kereta Api Dalam Tata Ruang Kota-Kota di Jawa 

(Khususnya Jawa Timur) Pada Masa Kolonial”. Paper Jurusan Tehnik Arsitektur,. Fakultas Tehnik 
Sipil dan Perencanaan. Universitas Kristen Petra Surabaya, hal. 48. 
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Stasiun Purwosari selesai dibangun dan berdiri tegak tahun 1875, lima tahun 

setelah keberadaan jalur rel kereta api masuk ke kota Solo pada tahun 1870 yang 

dikelola oleh pihak maskapai kereta api swasta NISM yang berada di Semarang yang 

menghubungkan antara Semarang-Solo-Yogyakarta. Keberadaan stasiun Purwosari 

ini sangat penting, dikarenakan jalur maupun stasiun ini digunakan untuk 

pengangkutan barang, terutama pada hasil komoditi gula yang dihasilkan di wilayah 

Solo. Dikawasan Solo ini, produksi gula di kota Solo di kerjakan oleh dua pabrik gula 

yang dimiliki oleh Praja Mangkunegaran, yaitu Colomadu dan Tasikmadu yang 

didirikan oleh Mangkunegara IV yang dijuluki “Sang Pembaharu” pada tahun 

1870an.115 Dengan demikian stasiun Purwosari adalah stasiun pertama di kota Solo 

yang selesai dibangun oleh NISM setelah masuknya jalur kereta api dikota Solo, 

walaupun sudah terdapat stasiun Balapan yang lebih dulu diresmikan tetapi dalam hal 

pembangunan, menjadikan stasiun Purwosari sebagai stasiun tertua di kota Solo. 

 

 

 

 

 
Gb. 9. Foto stasiun Purwosari tahun 1927, foto 

diambil dari sisi timur stasiun. Sumber: 
(KITLV). 

 

 
Gb. 10. Foto stasiun Purwosari tahun 2008. 

 

 

                                                 
115 Takashi Shiraishi, op. cit, hal. 16.  
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Stasiun Purwosari terletak di jalan Wilheminastraat yang sekarang menjadi 

jalan Slamet Riyadi yang tepat berada di jantung kota Solo. Keberadaan stasiun 

Purwosari dipilih karena sepanjang jalan Wilheminastraat karena kawasan ini terletak 

di jantung kota Solo dan dekat dengan kawasan elit yang juga dipakai untuk 

pemukiman Eropa dan etnis cina juga terletak dekat Mangkunegaran.116 Pemilihan 

stasiun ini difokuskan pemerintah demi memberikan fasilitas perkotaan khususnya 

diperuntukan oleh ethis Eropa sebagai strata paling atas diwilayah kerajaan dan 

memberikan ciri modernisasi budaya perkotaan di kota Solo.  

Tanah yang dipakai untuk pembangunan stasiun Purwosari adalah tanah milik 

Praja Mangkunegaran yang diberikan kepada NISM untuk keperluan pembangunan 

jalan kereta api dan stasiun NISM, namun dalam perkembangannya jaringan kereta api 

Negara SS juga diberi tanah Mangkunegaran untuk pembuatan jalur rel ketiga kereta 

api dari Batavia-Surabaya yang melintasi kota Solo sampai daerah Jebres.117 

Dikarenakan di wilayah Jebres sudah masuk wilayah Kasunanan dan dalam 

perkembanganya jalur kereta api yang melintasi kota Solo tak hanya jalur dari 

Semarang-Vorstenlanden oleh NISM tetapi jalur kereta api negara SS juga sudah bisa 

melintasi kota Solo dengan rute Batavia-Surabaya, selain itu jalur dari Boyolai-Solo-

Wonogiri-Kakap juga menghubungkan dengan kota Solo yang bertitik pusat di stasiun 

Purwosari. 

2. Stasiun Jebres 

                                                 
116 Nina Astiningrum, 2006, “Kebijakan Mangkunegoro VII Dalam Pembangunan 

Perkotaan Di Praja Mangkunegaran”. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 6. 

 
117 Dengan adanya daftar pihak swasta yang memakai tanah-tanah Mangkunegara yang di 

berikan pada SS (Stats Spoorwagen) dan NISM (Nederlands Indrsche Spoorweg Maatschappij) untuk 
keperluan jalan transportasi Spoor. Dalam hal Surat menyurat tentang tanah yang dipakai untuk jalan 
kereta api. P.2101 Koleksi Arsip Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran. 
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Stasiun jebres dibangun bersamaan dengan masuknya jalur kereta api dari 

Surabaya-Solo pada tanggal 24 Mei 1884, saat pembuatan jalur kereta api Negara SS 

dari Surabaya menuju kota Solo.118 Pembuatan stasiun jebres untuk mengangkut 

komoditi alam daerah Solo dan daerah sekitarnya untuk dikirim menuju pelabuhan-

pelabuhan. Sehingga hasil alam daerah daerah seluruh jawa bisa diangkut melalui 

kereta api SS dari Batavia-Surabaya. 

 

 
 

 

 
 

Gb. 11. Stasiun Jebres 1934. Sumber: KITLV. 
 

Stasiun ini adalah stasiun pertama milik maskapai kereta api Negara. Kata 

nama Jebres diambil berasal dari seorang Belanda bernama Van der Jeep Reic yang 

bermukim di daerah Jebres dan karena lidah orang Jawa sulit mengucap bahasa 

belanda sehingga menjadi Jebres. Sekarang kediaman Van der Jeep Reic dijadikan 

kantor kelurahan Jebres, sebelah barat rumah sakit Moewardi Solo 

3. Stasiun Solo Balapan 

Stasiun Solo Balapan stasiun merupakan stasiun milik NISM, digunakan 

ketika pembuatan jalur kereta api pertama dari Semarang menuju daerah 

Vorstenlanden saat sampai dikota Solo dari Kedungjati-Solo. Penggunaan stasiun ini 

serta jalurnya diresmikan tanggal 18 Februari 1870 tetapi saat itu bangunan stasiun  

belum selesai dibangun.119  

                                                 
118 Wasino, op. cit, hal. 53. 
119 Imam Subarkah, op. cit, hal. 30. 
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Ketika sampai di stasiun Balapan modal NISM mulai kehabisan untuk 

melanjutkan ke arah Yogyakarta. Sehingga NISM meminjam dana untuk melanjutkan 

pembangunan jalur kereta api kepada pemerintah Hindia Belanda dan meminta 

porsekot pengangkutan gula dari tuan-tuan tanah untuk menambah modal dalam 

pembangunan jalan kereta api menuju Yogyakarta.120 Disamping dalam proses 

pembangunanya yang masih tersendat-sendat dan lokasi yang masih digunakan 

sebagai pacuan kuda oleh Praja Mangkunegara, menjadikan pembangunan stasiun 

Balapan tidak bisa optimal. 

Stasiun Balapan dalam hal penamaanya memakai nama lokasi pacuan kuda 

milik Praja Mangunegara, dalam istilah Jawa disebut Balapan Jaran istilah untuk 

arena pacuan kuda. Daerah ini dulu merupakan arena pacuan kuda yang dilengkapi 

Tribun pada masa Pemerintahan Mangkunegoro IV, kemudian tempat ini berubah 

menjadi Stasiun Kereta Api Balapan. Tempat pacuan kuda kemudian dipindahkan ke 

Manahan. Pindahnya area pacuan kuda itu pada pemerintahan Mangkunegara VII. 121 

 

 
Gambar di stasiun Solo tahun 1927 Balapan. 
Sumber:  Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, 

Djokja En Solo: Beeld  van de Vorstenlanden, 
(Nederland: Asia Major, 1998).                

 

 
Gambar diatas memperlihatkan sisi 

bangunan lobi depan stasiun Balapan Solo 
Karsten tahun 1950. Sumber:  KITLV 

Gb. 12. gambar stasiun Solo Balapan. 
 

                                                 
120 Ibid, hal. 9. 

 
121 Nina Astiningrum, op. cit, hal. 7. 
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Setahun proyek pembangunan itu terhenti dan modal untuk melanjukan 

kembali pengerjaan jalur kereta api menuju Yogyakarta sudah dirasa cukup maka 

dimulailah kembali pembangunan stasiun Solo Balapan yang peletakan batu 

pertamanya dilakukan oleh Sri Susuhunan Paku Buwana IX  bersama Gubernur 

Jendral dengan cara menggunakan cetok dari emas murni.122 Selanjutnya dibuka 

kembali pembangunan jalur kereta api dengan jalur antara Solo-Ceper pada tanggal 27 

Maret 1871dan Ceper-Klaten yang dibuka 9 Juli 1871 kemudian Klaten-Yogyakarta 

Lempuyangan pada tangga l 1 Januari 1873.123 

 

 
Stasiun Klaten tahun 1873. Sumber: KITLV 

 

 
Stasiun Tugu tahun 1887. Sumber: 

suprichusnul.multiplay.com. 
Gb. 13. gambar pembangunan stasiun-stasiun setelah dari Solo Balapan menuju Yogyakarta.  

 
Akirary Huib memasukan bangunan Stasiun Balapan sebagai karya 

Karsten.124 Akan tetapi Michiel van Ballegeije de Jang mengatakan bahwa Stasiun 

Balapan di bangun kembali oleh Thomas Karsten pada tahun 1927 pada bagian lobi 

stasiun Balapan.125 Keberadaan stasiun Balapan bisa dibilang tertua, dikarenakan 

secara pemberiaan nama dan penempatan stasiun sudah ada ketika pembukaan jalur 

kereta api pertama dari Semarang menuju Vorstenlanden pada tahun 1866 yang 
                                                 

122 Wonten Kagungan Dalem Cethok, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, arsip tanpa 
nomor katalog.  

 
123 Imam Subarkah, op. cit, hal. 30. 
 
124 Sri Asih, 2009, “Karya Arsitektur Thomas Karsten di Surakarta 1917-1942”. Skripsi 

Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 

125 Ibid. 
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kemudian sampai Solo tahun 1870. Hal ini menjadikan stasiun Balapan sebagai 

stasiun tertua di kota Solo, namun secara segi terselesainya bangunan secara 

keseluruhan masih kalah cepat selesainya bila dibandingkan dengan stasiun 

Purwosari. Dikarenakan bangunan Solo Balapan baru selesai dibangun tahun 1910. 

kemudian dipugar kembali pada bagian lobi stasiun tahun 1927.  

Stasiun Balapan juga sebagai pemberhentian kereta api kelas satu di kota 

Solo, dikarenakan di stasiun Solo Balapan ini semua maskapai swasta maupun milik 

Negara dapat menaik turunkan di stasiun ini. Meskipun stasiun Balapan Solo milik 

pihak swasta NISM, akan tetapi pihak maskapai Negara SS juga memakai stasiun ini 

untuk trayeknya dikarenakan di stasiun Balapan terdapat dua Emplasemen milik SS 

dan NISM yang mempunyai hak kepemilikan atas stasiun Balapan.126 Hal ini 

menjadikan stasiun Balapan adalah stasiun yang terbesar dari empat stasiun yang ada 

dikota Solo dan juga yang paling utama, karena stasiun ini adalah stasiun bersama 

antara dua maskapai kereta api milik swasta dan milik Negara yang keduanya dapat 

saling mempergunakan stasiun Solo Balapan ini untuk melayani pengangkutan 

penumpang maupun barang. 

Secara geografis lokasi stasiun Balapan Solo sangat dekat jaraknya dengan 

kedua kerajaan antara Kasunanan dan Mangkunegaran. Selain itu lokasi stasiun 

Balapan sangat strategis yang dekat dengan Pasar Legi dan pemukiman Eropa yang 

ada di daerah Villapark. Stasiun ini menjadikan kelas elite pada abad 20an 

dikarenakan pihak Kerajaan banyak melakukan penyambutan tamu-tamu penting 

Belanda di stasiun Balapan. Terbukti dengan banyaknya foto-foto lama yang 

memperlihatkan antara Gubernur Jendral dengan kedua Raja Jawa yaitu dari 

Kasunanan dan Mangkunegaran. Keberadaan stasiun Solo Balapan juga sedikit 

                                                 
126  Berdasarkan surat laporan pada bulan Agustus 1928, tentang tanah Mangkunegaran 

yang semula untuk pihak NISM dan SS menjadi terpakai oleh pihak lain. Kode Arsip P.2261. 
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mengeser kesan elite yang semula disandang Stasiun Purwosari sebelum stasiun 

Balapan selesai dibangun. 

4. Stasiun Solo Kota (Sangkrah) 

Keberadaan stasiun Solo Kota berawal dari perubahan jalur kereta api Trem 

kota Solo yang dilakukan NISM selaku maskapai yang memegang transportasi kereta 

api swasta yang mengantikan kedudukan STM yang sebelumnya dengan trayek trem 

dengan mengunakan kuda. 

 

 
Gb. 14. Stasiun Solo Kota (Sangkrah).                       

Sumber: Koleksi Arsip Foto Rekso Pustoko Mangkunegaran. 
 

Pembangunan stasiun Solo Kota terjadi pada tanggal l1 Juni 1920. 

Disebabkan adanya perubahan kedinasan kereta api trem yang semula dimiliki oleh 

STM digantian oleh NISM, sekaligus merubah rel dan rute perjalanan kereta api tram 

yang semula dari halte depan Benteng Vastenburg sampai stasiun Jebres. Semenjak 

perubahan kedinasan itu jalur tersebut dihapuskan dan dijadikan jalan darat. 

Kemudian mulai diresmikan juga jalur perjalanan baru antara Solo sampai Kraton 

dengan stasiun NISM yang baru yang berada di daerah Sangkrah dengan nama Solo 

Kota, dengan rute perjalanaan trem Solo-Wonogiri dan Kakap.127 

                                                 
127 Koran Boedi Oetomo, Rabu 16 juni 1920. Koleksi Koran Sono Pustoko Kraton 

Kasunanan Surakarta. 
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Pembukaan secara resmi untuk pengoperasian stasiun Solo Kota itu sendiri 

terjadi pada tanggal 1 April 1922, sekaligus untuk melayani pengangkutan 

penumpang maupun barang dengan jalur Solo Kota Sangkrah-Wonogiri-Kakap.128 

Walaupun sudah adanya pengabungan di jalur trem kota akan tetapi trayek antara 

Boyolali-Solo tetap harus singgah di stasiun Purwosari terlebih dahulu untuk menaik 

turunkan penumpang sebelum melanjutkan perjalanan ke stasiun Solo Kota menuju 

daerah Wonogiri-Kakap. 

 

 
        

Gb. 15. Stasiun Wonogiri. Sumber: Koleksi 
Arsip Foto Rekso Pustoko Mangkunegaran. 

 

 
 

Gb. 16. Stasiun Wonogiri.                      
Sumber: Koleksi Arsip Foto Rekso Pustoko 

Mangkunegaran. 
 

5. Halte (Stoopslaats) 

Halte adalah merupakan tempat pemberhentian kereta untuk menaikan 

maupun menurunkan penumpang. Berbeda dengan stasiun yang lebih besar, halte 

tidak melayani adanya penjualan karcis pada perjalanan kereta api. Kondisi ini terlihat 

dari adanya pelayanan di stasiun yang memperlihatkan adanya aktifitas kerja para 

petugas kereta api, sedangkan pada halte hanya berupa tempat pemberhentian saja dan 

tidak nampak para pekerja kereta api.129  

Di kota Solo halte tempat pemberhentian kereta api dimulai dari tengah kota, 

yaitu dari halte depan benteng Belanda Vastenburg. Kereta api tadi tiap-tiap pos 

                                                 
128 Imam Subarkah, op. cit. 
129 Majalah KA (kereta api), 2007, Jakarta, House of Ilalang. 
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berhenti untuk menaik-nurunkan penumpang jalanya ke selatan terus belok ke barat 

sampai Purwosari. Kereta api Trem tadi berhenti sekali di kampung Kauman, terus ke 

kampung Derpoyudan (Coyudan) sebelah barat Nonongan, terus dilanjutkan menuju 

halte Purwosari. Disini kereta api bisa berpapasan dengan kereta api dari arah barat. 

Rute kereta api tadi berjalan sepanjang jalan besar atau lebih dikenal dengan 

Wilheminastraat dengan berjalan di sisi arah selatan jalan, kemudian kereta berjalan 

lagi ke barat berhenti lagi di Bendha depan Sriwedari. Terus ke barat sampai 

Pesanggrahan (dulu rumah Ngadisuryan) terus belok ke utara memotong jalan besar 

sampai tiba di Stasiun Purwosari baru berhenti. Dari Purwosari kereta terus ke barat 

sampai stasiun Gembongan. Di Gembongan ada pabrik gula, jadi kereta api tadi 

sekalian melayani perjalanan pegawai pabrik yang akan berpergian ke Solo maupun 

yang sebaliknya.130 Bisa dilihat bahwa dulu sudaah ada terdapat jalan rel ganda di 

depan halte daerah Deporyudaan untuk berpapasanya kereta api dari arah Barat-Timur 

maupun yang berjalan sebaliknya. 

 

 

Di kota Solo sendiri sudah terdapat puluhan halte halte tempat 

pemberhentian kereta trem sejak munculnya trem kuda milik Solosche Tramweg 

Maatschappij (STM) yang beroperasi di kota Solo sampai Boyolali dan setelah 

diambil alih NISM, halte-halte makin bertambah banyak hingga menuju keselatan kota 

Solo sampai daerah Wonogiri dan Baturetno. Halte halte itu adalah Kauman, Pasar 

Pon, Derpoyudan, Bendho (depan Sriwedari), Pesangrahan (Ndalem Ngadisuryan), 

Pajang, Majang, Gawok, Wonosari, Tegalgondo, Delanggu, Kepoh, Ceper, Ketandan, 

Klaten, Srowot, Prambanan, Kartasura Kamp, Ngasem, Bangak, Banjoedono, 

                                                 
130 R.M. Sajid,  op. cit, hal. 68. 
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Pengging, Teras, Randoesarie, Modiosongo, Wonogiri, Samohoelun, Goedang 

dondong, Ngoentoronadi, Gamping, Boyolali, Baturetno dan Kakap.131 Halte halte 

yang ada di wilayah Solo tak hanya dikelola oleh maskapai trem swasta NISM semata, 

akan tetapi maskapai Negara SS juga mempunyai halte di daerah Karanganyar yaitu 

halte Palur, Kemiri dan daerah Sragen yaitu Grompol, MojoSragen dan Sambung 

macan.132  

 
Gb. 17. Stasiun kemiri (SS), Karanganyar 1895. 

Sumber: KITLV 

 
Gb. 18. Halte Tekaran (NISM), Selogiri, 
Wonogiri 2009. sumber: koleksi pribadi. 

 
Penempatan halte halte kereta api berada di setiap Distrik, sedangkan di 

setiap afdeeling ditempatkan satu stasiun yang berada di kota tersebut yang 

difungsikan sebagai penampungan barang maupun hasil komoditi alam di daerah 

Distrik yang selanjutnya akan diangkut menuju pelabuhan. Halte halte di setiap distrik 

juga dipergunakan untuk pengangkutan penumpang sebagai penghubung sarana 

transportasi.133 Perbedaan finansial juga bisa dilihat dari segi bangunan, dikarenakan 

halte milik SS cenderung lebih elegan dan berbahan bangunan dari tembok, walaupun 

keberadaanya hanya sebagai halte akan tetapi fungsi bangunan sangat besar untuk 

                                                 
131 Koleksi Arsip Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran. P 2446 dan lihat R.M. Sajid. Op.Cit. 

hal 68. 
 

132 Kode Arsip P.2261, op. cit. 
133 Wasino, op. cit, hal. 19. Pada tahun 1873 wilayah Surakarta dibagi dalam empat 

afdeeling yaitu Sragen, Klaten, Wonogiri dan Boyolali, Sedangkan Karanganyar merupakan daerah 
enclave Mangkunegaran. Surakarta dipimpin seorang Residen dan afdeeling dipimpin oleh Asisten 
Residen sedangkan Distrik dibawah pimpinan Asisten Residen.  
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pengangkutan barang komoditi ekspor maupun penumpang sedangkan milik NISM 

lebih cenderung seadanya dengan berbahan baku kayu. Walaupun berbahan seadanya 

akan tetapi fungsi bangunan juga tak kalah pentingnya dengan fungsi stasiun.  

Penempatan posisi stasiun kereta api mempunyai kecenderungan yang paling 

mudah karena berada di pusat kota, supaya mudah di jangkau oleh penumpang dari 

berbagai penjuru kota.134 Di kota Solo pada abad 20an sudah terdapat empat stasiun 

penting dan mempunyai fungsi sebagai jalur penghubung derah kota Solo dengan 

daerah disekitar Solo yaitu di derah Barat, Timur, Utara dan Selatan  

Stasiun kereta api yang ada di kota Solo juga mengambarkan bahwa stasiun 

adalah tempat transit dan tempat pengumpulan barang komoditi ekspor milik Belanda 

yang dihasilkan dari daerah-daerah pedalaman yang berada di Jawa khususnya di kota 

Solo dan sekaligus sebagai tempat dimana terdapat rute-rute perjalanan angkutan 

kereta api yang ada di kota Solo. Stasiun Purwosari melayani trayek Solo-Boyolali, 

Stasiun Balapan adalah stasiun bersama yang melayani rute Semarang-Solo-

Yogyakarta (NISM) dan Batavia-Surabaya (SS), stasiun Jebres melayani rute dari 

Batavia-Surabaya milik maskapai negara SS, stasiun Solo Kota (Sangkrah) melayani 

jalur selatan dari kota Solo menuju Wonogiri-Baturetno-Kakap. Stasiun milik negara 

di kota Solo hanya berada di Jebres selebihnya milik maskapai swasta NISM. 

6. Fungsi Bangunan Stasiun Kereta Api 

Seperti yang telah dijelaskan didepan bahwa bangunan stasiun kereta api 

merupakan bangunan yang baru muncul setelah th. 1870 di Jawa. Fungsi bangunan 

stasiun kereta api dapat diperinci sebagai berikut : 

                                                 
134 Handinoto, 1999, “Peletakan Stasiun Kereta Api Dalam Tata Ruang Kota-Kota di Jawa 

(Khususnya Jawa Timur) Pada Masa Kolonial”,Paper Jurusan Tehnik Arsitektur, Fakultas Tehnik Sipil 
dan Perencanaan. Universitas Kristen Petra Surabaya, hal. 49. 
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a. Sebagai tempat kereta api berhenti. Menurunkan penumpang (manusia atau 

bisa juga hewan) dan barang. 

b. Sebagai tempat kereta api berangkat. Mengangkut penumpang (manusia atau 

bisa juga hewan) dan barang.  

c. Sebagai tempat kereta api bersilang, menyusul atau disusul.135 

Semua kegiatan tersebut berada dibawah penguasaan seorang kepala yang 

bertanggung jawab penuh atas urusan perjalanan kereta. Sedangkan bangunan stasiun 

kereta api itu sendiri pada umumnya terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: 

a. Halaman depan atau Front area. Tempat ini berfungsi sebagai perpindahan 

dari sistim transportasi jalan baja ke sistim transportasi jalan raya atau 

sebaliknya.Tempat ini berupa: 

1) Terminal kendaraan umum. 

2) Parkir kendaraan. 

3) Bongkar muat barang. 

b. Bangunan Stasiun. Bangunan ini biasanya terdiri dari : 

1) Ruang depan (Hall atau Vestibule). 

2) Loket. 

3) Fasilitas administratif (kantor kepala stasiun & staff). 

4) Fasilitas operasional (ruang sinyal, ruang teknik). 

5) Kantin dan toilet umum. 

c. Peron. Yang terdiri atas: 

1) Tempat tunggu penumpang kereta api. 

                                                 
135 Joko Triwinarto S, Volume III,  no.7, April 1997, “Morfologi Arsitektural Stasiun Kereta 

Api Tawang Semarang”, dalam Jurnal Teknik Universitas Brawijaya Malang, hal. 94. 
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2) Tempat naik-turunnya penumpang maupun barang dari dan menuju 

kereta api. 

3) Bagian bangunan dari stasiun ini bisa beratap atau bisa pula tidak. 

 

d. Emplasemen. Yang terdiri atas: 

1) Jalur kereta api lurus. 

2) Peron. 

3) Jalur kereta api belok sebagai tempat kereta api berhenti untuk 

memberi kesempatan kereta api lain lewat.136 

Melihat fungsinya yang seragam maka banyak bangunan stasiun kereta api di 

Jawa dirancang dengan Prototype yang sama menurut tingkat besar kecilnya stasiun 

tersebut. Misalnya stasiun untuk kota Kabupaten, punya Prototype yang sama, 

demikian juga dengan stasiun untuk kota-kota yang setingkat. Stasiun yang dibangun 

sebelum tahun 1900, kebanyakan bergaya arsitektur "Indische Empire", dengan ciri-

ciri seperti: teras depan yang luas, gevel depan yang menonjol, kolom-kolom gaya 

Yunani yang menjulang ke atas, dan sebagainya.137 Seperti pada stasiun Purwosari, 

Balapan dan Jebres. Namun pada stasiun Balapan sudah dimodifikasi dalam 

pembangunannya oleh tangan Thomas Karsten pada bagian lobi depan pada tahun 

1927. 

C. Batang Rel ke Tiga Antara Solo-Yogyakarta 

Dengan selesainya perjalanan lintas jalan kereta api milik NISM dari Jakarta 

(Batavia) sampai Bogor (Buitenzorg) dan antara jalur Solo-Yogyakarta, serta lintasan 

maskapai Negara SS dengan trayek Bogor-Maos (Cilacap), Yogyakarta-Maos serta 

                                                 
136 Handinoto, op. cit.. 
 
137 Ibid. 
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Surabaya-Solo, maka sejak tahun 1894 hubungan kereta api antara Jakarta dan 

Surabaya lewat Bogor-Bandung-Yogyakarta-Solo-Sidoharjo sudah terlaksana, namun 

di Yogyakarta dan Solo angkutan harus ganti gerbong atau kereta.  

Kondisi ini disebabkan ruas jalan rel antara Solo dan Yogyakarta milik NISM 

yang mempunyai lebar 1435 milimeter, sedang jalur selebihnya milik maskapai 

Negara SS dengan lebar 1067 milimeter. Keharusan berganti kereta atau gerbong itu 

menimbulkan hambatan bagi angkutan. Di samping itu juga timbul kesulitan karena 

adanya perbedaan peraturan-peraturan kedinasan antara NISM dan SS.138 

Pemikiran agar angkutan tidak perlu ganti gerbong atau kereta mulai 

dilakukan, maka pada jalan rel milik NISM antara Solo-Yogyakarta yang mempunyai 

lebar 1435 milimeter boleh dipasang batang rel ke tiga, sehingga didapatkan kereta 

api SS yang seharusnya berjalan di rel berukuran 1067 milimeter bisa berjalan di rel 

berukuran 1435.139 Di sebelahnya ada rel dengan ukuran 600mm yang digunakan 

untuk transportasi kereta yang lebih kecil ukuranya misalnya pada kereta Lori untuk 

pengangkutan tebu maupun hasil komoditi alam pedesaan.140   

Ada tiga macam ukuran rel kereta api (Spoorwidjte) di Jawa yaitu: 

1. Breed Spoor atau lebar kereta api yang besar dengan ukuran 1.435mm. 

2. Normal Spoor atau lebar kereta api yang biasa dengan ukuran 1.067mm. 

3. Smaal Spoor atau lebar kereta api yang kecil dengan ukuran 600mm.141 

                                                 
138 Imam Subarkah, op. cit, hal. 12. 
 
139 Ibid. 
 
140 Agus Wihartomo Kusumo, 2007, “The Legacy of Wiliiem I”. Skripsi Jurusan 

Komunikasi Visual, Universitas Kristen Petra Surabaya, hal. 28-30. 
 
141 Ibid. 
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Untuk pemasangan batang rel ke tiga ini, pada tanggal 14 Januari 1895 

dicapai kesepakatan dengan pemerintah di Negeri Belanda, namun dengan syarat-

syarat yang diajukan NISM, Syarat-syarat itu adalah: 

1. Pemasangan batang rel ke tiga ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. 

2. Batang rel ketiga itu menjadi milik NISM. 

3. Angkutan lokal antara Solo-Yogyakarta sampai Srandakan menjadi 

monopoli penuh NISM.142 

 

 
Gb. 19. Gambar di atas adalah rel double 

antara rel kereta api NISM dan SS yang berada 
di tengah kota Yogyakarta yang melintasi kali 

Tjode menuju stasiun Lempuyangan dan 
stasiun Tugu. 

Sumber: DrukVan G. Kolff. Nederlandsche 
Indie. Waltervreden-Java. 1926. hal 146. 

 

 
Gb. 20. Gambar diatas adalah dua rel yang 

menghubungkan jalur kereta api Solo-
Yogyakarta (Kiri 600mm), sedangkan yang 

(kanan 1435mm dan sisi kanan terdapat 
batang rel ke tiga yang berukuran 1067mm) 

yang berada di jalur 1435mm. 
Sumber: Het Indische Spoor in Oorlogstijd hal 
108. Agus wihartomo kusumo. 2007. Skripsi 
Komunikasi Visual. “The Legacy of Wiliiem 
I”, Universitas Kristen Petra Surabaya. hal 

28. 
 

Jalur yang sebelah kiri adalah jalur NISM 600mm, yang kanan 1435 dan 

ternyata di dalam rel 1435mm masih ada rel  1067 mm, jadinya di antara rel yang 

berukuran 1435 ada rel yang berukuran 1067 dan disebelahnya ada rel yang berukuran 

600mm.143 Batang rel ketiga ini berada di tengah tengah diantara rel 1435 milimeter 

yang ada di sepanjang jalur antara Solo-Yogyakarta. Sehingga kereta SS yang 

                                                 
142 Imam Subarkah, op. cit, hal. 13. 
 
143 Agus Wihartomo Kusumo, op. cit. 
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mempunyai lebar lebih kecil dari NISM bisa melalui rel milik NISM. Rel ukuran 

600mm ini digunakan pada kereta api lori biasanya untuk mengangkut tebu dari 

perkebunan setempat kemudian dibawa ke pabrik dan Lori tersebut digunakan juga 

sebagai pengangkutan gula dari pabrik menuju stasiun-stasiun setempat untuk 

diangkut sampai pelabuhan. 

Dengan demikian, pihak NISM mendapat banyak keuntungan dari pemerintah 

dikarenakan jalur antara Yogyakarta-Solo menjadikan semua kereta api SS hanya 

boleh berjalan berlalu saja tanpa berurusan sedikitpun dengan angkutan lokal, 

sehingga angkutan komoditas ekspor yang sangat penting seperti tembakau dan gula 

yang banyak dihasilkan di daerah Vorstenlanden tetap berada ditangan NISM. Selain 

itu, kepada NISM diberikan izin untuk membangun lintas jalan rel Yogyakarta-

Ambarawa melalui Magelang serta mendapat pinjaman dana tanpa kewajiban 

membayar bunga. Ini adalah dua hal yang sangat menguntungkan sekaligus 

kemenangan bagi NISM. Pemasangan batang rel ketiga selesai pada tanggal 15 Juli 

1899 tetapi pengunanaanya baru terpakai sejak 1 Februari 1905.144 

D. Tarif Kereta Api dan Trem di Kota Solo 

Kereta api jalur Semarang menuju Vorstenlanden oleh NISM mulai 

diberlakukan tarif bersamaan dengan dibukanya untuk umum, saat pembukannya 

untuk umum trayek Semarang-Vorstenlanden hanya bisa dinaiki oleh kaum elit dan 

saudagar kaya saja sedang kaum pribumi belum bisa karena mahalnya tarif kereta api. 

Ketakutan ketakutan akan hal kemampuan ekonomi masyarakat di Jawa. 

Sejak awal telah dikemukakan oleh komisi penyelidik pembangunan kereta api di 

Jawa. T.J. Stieltjes mengemukaan pada Gubernur Jendral. Bahwa orang-orang Jawa 

memang ingin berpergian tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk itu. Dia 

                                                 
144 Imam Subarkah, op. cit. 
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menyatakan bahwa selama upah harian masyarakat masih rendah, maka orang 

pribumi tidak akan mampu memanfaatkan jalur rel kereta api, mengingat begitu 

miskinya mereka.145 Hal ini menjadikan pemikiran pemerintah Hindia Belanda untuk 

memperbaiki perkeretaapian di Jawa dan pemikiran itu mulai terealisasi pada tahun 

1900an. 

Perkembangan perkeretaapian pada jalur kereta api Nederlandsche Indische 

Spoorweg Matchapaij dengan jalur Semarang-Vorstenlanden dan semua Trem NISM 

juga diatur menurut aturan yang sama dari maskapai tersebut. Termasuk juga 

mengenai tarif angkutan telah ditentukan berdasarkan peraturan perusahaan yang telah 

disetujui pemerintah Hindia Belanda. Adapun ketentuan tarif  berdasarkan keputusan 

tersebut sebagai berikut. 

 

 

 

                                             Tabel 5  
Tarif Angkutan Trem Penumpang NISM 

Kelas Biaya Per Kilometer 
(Guldens) 

Penumpang :  
Kelas 1 (umum) 6 
Kelas 2 (umum) 3 
Kelas 3 (umum) 1,5 

  Kelas 3 (pribumi) 1 
Sumber: Enyclopaedy Van Nederlandche Indie, Vierde deel (‘s gravenhage-

leiden: Martinus Nijhoff, 1906). Hal 75. Dalam Zulham Syamsudin, 
2003. Tram dan Petani: Studi Sosial Pedesaan Di REGENTSHAP 
Bantul 1893-1942, Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah UGM. hal 59. 

 
                                              Tabel 6 

 Tarif Angkutan Barang Trem NISM  
Kelas Biaya Per 100 kg 

(Guldens) 
Barang :  

Kelas 1  1,4 

                                                 
145 Houben, Vincen .J.H, Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870, 

(Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra dan 
Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), hal. 341. 
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Kelas 2  1,2 
Kelas 3 1 
Kelas 4  0,75 
Kelas 5 0,50 

Sumber: Enyclopaedy Van Nederlandche Indie, Vierde deel (‘s gravenhage-
leiden: Martinus Nijhoff, 1906). hal 75. dalam Zulham Syamsudin, 
2003. Tram dan Petani: Studi Sosial Pedesaan Di Regentschap Bantul 
1893-1942, Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah UGM. hal 59. 

 
Pada tabel 5 dan 6 diatas adalah tabel tarif pengangkutan penumpang dan 

barang dengan mengunakan perjalanan kereta api NISM pada jalur kereta api antara 

Semarang-Vorstenlanden. Semenjak adanya tarif berdasarkan kelas bagi penumpang 

umum maka kaum pribumi sudah mulai berani menaiki maupun mengirim barang 

menggunakan kereta api dan kereta api sendiri tak lagi menjadi angkutan yang 

terkesan elit dan mahal. 

Perubahan harga tarif perjalanan kereta api trem di kota Solo di mulai pada 

tanggal 1 November 1928, di kota Solo sendiri diadakan harga tiket istimewa untuk 

tarif kereta api milik NISM untuk jalur jalur seperti yang tertulis dibawah ini yang 

akan digunakan untuk gerbong kelas tiga dan kelas murah dengan pembayaraan 

seperti yang juga tertulis dibawah ini. 

Tabel 7 
Rute Perjalanan dan Daftar Harga Tiket Kereta Api dari Solo  

Harga 
(Guldens) 

 
Dari / ke 

 
Ke / dari 

Tarif Tiket Kelas III Tarif Tiket Kelas III 
(Kelas Murah) 

Solo Kota Pajang 0,15 0,12 
 Majang 0,30 0,15 
 Gawok 0,30 0,18 
 Wonosari 0,30 0,23 
 Tegalgondo 0,30 0,24 
 Delanggu 0,45 0,27 
 Kepoh 0,45 0,33 
 Ceper 0,60 0,36 
 Ketandan 0,60 0,42 
 Klaten 0,75 0,50 
 Srowot 0,90 0,60 
 Prambanan 1,05 0,69 
 Kartasura - - 
 Kamp 0,28 0,23 
 Ngasem 0,28 0,23 
 Bangak 0,42 0,30 
 Banjoedono 0,42 0,30 
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 Pengging 0,56 0,38 
 Teras 0,56 0,38 
 Randoesarie 0,60 0,45 
 Modiosongo 0,60 0,45 
 Wonogiri 0,52 0,45 
 Samohoelen 0,72 0,55 
 Goedang dondong 0,92 0,65 
 Ngoentoronadi 0,92 0,75 
 Gamping 1,12 0,85 
 Boyolali 0,60 0,49 
 Baturetno 1,32 0,95 

 
Harga kelas 
(Guldens) 

 
Dari ke 

 
Dari ke 

Tarif Tiket Kelas III Tarif Tiket Kelas III 
(Kelas murah) 

Kartasoera kamp - 0,21 
Ngasem - 0,23 
Bangak - 0,29 

Pasar Pon 

Banjoedono - 0,30 
Catatan: dari data diatas tarif tiket perjalanan adalah untuk kelas tiga dan kelas murah. Berkas 

tentang rute kereta api dari Solo Kota, Pasar Pon sampai kebeberapa tempat dan 
berserta harga atau tariff  karcis tanggal 1 November 1928. Koleksi Arsip Rekso 
Pustoko Pura Mangkunegaran.  kode arsip  P 2446. 

 
Dari data diatas adalah pengumuman tarif harga sesuai dengan tujuan 

perjalannya dengan mengunakan kereta api yang akan resmi berlaku tanggal 1 

November 1928 dan pengumuman ini dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 1928.146 

harga murah tersebut hanya berlaku pada tempat-tempat atau rute rute untuk yang 

sudah ditetapkan diatas. 

 

 
Gb. 21. Pada gambar menunjukan iklan 

tempel kereta api malam cepat milik maskapai 
SS. 

Sumber: Het Indissche Spoor in Oorlogstijd 

 

 
Gb. 22. Alat Tiket Kereta Api Milik Maskapai 

Negara (SS). 

                                                 
146 Berkas tentang rute kereta api dari Solo Kotta, Pasar Pon sampai kebeberapa tempat dan 

berserta harga atau tariff karcis tanggal 1 November 1928. Koleksi Arsip Rekso Pustoko Pura 
Mangkunegaran. Kode arsip P 2446. 
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hal 29. Dalam Agus Wihartomo Kusumo. Hal 
28. 

 

 
Gb. 23. Pada gambar menunjukan interior 

dalam gerbong makan di kereta cepat milik 
SS, sebagai fasilitas dalam pelayanan 

perjalanan kereta api kelas atas. 
Sumber: Druk Van G. Kolff. Nederlandsche 
Indie, Waltervreden-Java, 1926. hal 140. 

 

 
Gb. 24. Pada gambar menunjukan interior 

dalam kereta cepat milik SS, sebagai fasilitas 
dalam pelayanan perjalanan kereta api kelas 

atas. 
Sumber: Druk Van G. Kolff. Nederlandsche 
Indie, Waltervreden-Java, 1926. hal 140. 

 
Pada kereta api Nacht-Expres (ekspres malam) maupun Eendaagsche-

Ekspres (ekspres siang). Kereta api ini sudah memiliki pelayanan yang cukup bagus 

dan layaknya kereta api eksekutif sudah terdapat pada kereta api SS yang 

menyediakan pelayanan kereta api yang baik yaitu terdapatnya gerbong makan atau 

restaurant yang bernuansa kelas tinggi yang juga terkesan elegan sekaligus elit, kesan 

tersebut tergambar di bawah ini yang terlihat pada interior dalam gerbong milik kereta 

api SS, gambar dibawah ini juga diserta poster iklan publikasi Nacht-Expres (ekspres 

malam) pada sisi kiri. 

Penambahan rel ketiga antara Yogyakarta-Solo dapat mempersingkat waktu 

perjalanan kereta api antara Jakarta-Surabaya menjadi 13,5 jam dan kemudian dalam 
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perkembangan waktu perjalanan kereta api dipersingkat lagi menjadi 11 jam 22 menit. 

Kemudian pada tahun 1939 diadakan kereta api Eendaagsche-Ekspres (Ekspres cepat) 

milik maskapai Negara SS yang melalui jalur ini memiliki rata-rata kecepatan 71,7 

kilometer perjam. Kemudian pada tanggal 1 November 1936. pelayanan kereta cepat 

milik SS yang lain juga diperkenalkan yaitu Nacht-Expres (malam cepat). Meski 

mengunakan jalur yang sama kereta api ini memiliki kecepatan 60 kilometer perjam, 

lebih lambat dibandingkan dengan Eendaagsche-Ekspres yang berjalan di waktu 

siang, tetapi lebih nyaman untuk penumpang karena tidak terkena panas matahari 

tropis.147 Mengenai tarif kereta malam ekspres bisa dilihat dibawah ini. 

 

 

 
                                         Tabel 8 

Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang SS (Nacht-Expres) 
Kelas Biaya per orang  

(Guldens) 
Penumpang :  

Kelas 1 a 
(2 orang dalam satu kabin) 

10 
6 

6x2 orang = 12 
Kelas 2 a 6 
Kelas 3 c 4 

  Kelas rendah 1,50 
Sumber: Het Indissche Spoor in Oorlogstijd, hal. 29. 
 
 

Pada tabel diatas memperlihatkan daftar harga tiket kereta api malam milik 

SS. Pada kelas 1a memperlihatkan bila 1 orang menaiki kereta api mendapat harga 

f.10 sedangkan jika berdua mendapat potongan harga menjadi f.6, sehingga hanya 

membayar f.12. pada kelas 2a masih tetap dengan harga f.6 per orang, untuk kelas 3c 

hanya membayar f.4 per orang dan pada kelas paling bawah dikenakan f.1,50.  

E. Birokrasi Kereta api NISM dan SS 

                                                 
147Agus Wihartomo Kusumo, op. cit, hal. 28-30. 
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Sebagai sebuah perusahaan swasta yang pertama kali dipercaya oleh 

pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengeksploitasi jaringan kereta api di 

Jawa adalah NISM dan NISM telah memiliki organisasi yang baik menurut standar 

pemerintah kolonial pada waktu itu. Perusahaan perkeretaapian dimasa kolonial 

Hindia Belanda itu harus memiliki organisasi kerja sebagai berikut:  

1. Dinas Administrasi. 

2. Dinas Bangunan dan Jalan. 

3. Dinas Traksi dan Material. 

4. Dinas Lalu-lintas dan Angkutan.148 

Secara keseluruhan semuanya saling berhubungan membentuk suatu struktur 

keorganisasian. Susunan keorganisasian pada waktu itu untuk jabatan-jabatan kepala-

kepala dinas dan pembantu pembantunya yang diutamakan dari pegawai-pegawai 

golongan menengah seperti juru tulis sampai stasiun diduduki mayoritas orang Eropa. 

Pegawai-pegawai golongan menengah seperti juru tulis sampai kepala stasiun 

diduduki oleh orang-orang Eropa yang terlahir di Indonesia. Adapun pekerjaan yang 

memerlukan banyak tenaga seperti kuli-kuli, tukang batu, tukang kayu, pandai besi 

dan lain lain hampir seluruhnya digunakan tenaga kerja dari bangsa Indonesia. Pada 

waktu itu penduduk pribumi tida diperbolehkan memiliki peranan yang penting 

sebagai ahli maupun sebagai ketua proyek meskipun ada diantara mereka yang 

mampu melakukanya. Ahli-ahli pribumi yang berpendidikan barat ada juga yang 

dipergunakan namun kedudukan mereka masih dibawah orang orang Belanda. Jabatan 

jabatan tinggi dan strategis dalam sebuah organisasi harus tetap selalu dipegang dan 

diperhatikan, tingkatan-tingkatan sosial di Jawa tersebut berakar pada hierarki 

                                                 
148 Sartono Kartodirjo, Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial. 

(Yogyakarta: Jurusaan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Lembaran Sejarah No.4. 1969), 
hal 48-49 dan Zulham Syamsudin, op. cit,  hal. 55. 
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tradisional, yang memberi penghormatan lebih kepada peranan pemegang jabatan 

yang berpengaruh dan berkuasa.149 Bisa dilihat bahwa dalam masa Kolonial Belanda, 

masyarakat pribumi yang masuk di birokrasi Belanda menduduki tingkatan strata 

paling bawah walau mungkin sudah mempunyai keahlian dan sama-sama 

berpendidikan barat,  akan tetapi masih  tetap saja masih berada di kelas dibawah 

bangsa Eropa. Politik diskriminasi masih sangat kuat di birokrasi Belanda bagi 

pribumi. 

Sampai akhir 1918 NISM telah memperkerjakan 2814 pegawai tinggi, 

menengah dan rendah, dengan perincian sebagai berikut: 179 orang adalah pegawai 

tinggi yang diduduki orang-orang Belanda yang lahir di Eropa, 564 orang pegawai 

menengah yaitu orang Belanda yang lahir di Hindia Belanda atau orang pribumi yang 

berstatus kebangsaanya disamakan dengan orang Eropa, dan 2071 orang pegawai 

rendah yang seluruhnya terdiri dari para penduduk pribumi.150 Pegawai rendah yang 

diperuntukkan bangsa pribumi adalah pekerjaan yang bersifat kasar atau disebut juga 

sebagai kuli kereta api.  

Struktur Organisasi NISM Tahun 1915 dibedakan menjadi dua bagian 

kedinasanya yaitu: 

A. Pengurus NISM yang berada di Belanda. 

Komisaris Umum: Dr. E. B. Kielstra. 

Dewan Komisaris. 

Ketua          : L. W. C. Gerlack. 

Wakil Ketua: J. H. Bergesma. 

Anggota      : Van Eeghen, Jhr. Demarez oijenz, Clux seraer. 

Sekretaris    : A. H. G. fokker. 

                                                 
149 Ibid. 
150 Sri Retna Astuti, op. cit,  hal. 13. 
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Dewan Pengawas. 

Ketua          : Dr. J. Craus. 

Anggota      : G. F. Lucardie. 

Sekretaris    : A. Snetlage. 

Kepala Kantor Tehnik: B.M. Gratama. 

B. Pengurus NISM di Jawa. 

Komisaris Umum: Residen Semarang. 

Wakil         : Sekretaris Residen Semarang. 

Komisi Pejabat. 

Ketua         : R. Bikcken hawer. 

Anggota    : W. Corver, Jhr. A. Van lemek. 

Dinas Kantor Utama. 

a) Dinas Administrasi. 

Ketua Dinas                         : Mr. J. Dirkzwanger. 

Kepala Bagian                     : T. F. Van darssen. 

Wakil Inspektur Kelas Satu : Mr. A. Amberson. 

Kepala Keuangan                 : A. J. H. Boudier. 

Wakil Inspektur Kelas Dua  : Mr. J. A. R. C. Ten Raa. 

Kepala Pengawas                 : G. W. A. Anthonijzs dan F. Conhius. 

Kepala Pembukuan              : D. B. Struwe. 

Kepala Gudang                    : J. Kreune.  

b) Dinas Bangunan dan Jalan. 

Ketua                     : Jhr. A. Van lemek. 

Kepala Bagian       : D. C. Buurman. 

Insinyur Bangunan: F. A. Yepes, P. Binkhorst dan W. A. Slinkers. 
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Wakil Insinyur      : J. A. Zwanger, G. B. Lauzada dan A. Meijer. 

Ahli Bangunan      : E. Kliphuis, B. Heeff dan R. Engelberts. 

c) Dinas Traksi dan Material. 

Ketua                       : W. Corver. 

Wakil                       : J. C. W. Herweyar.  

Insinyur Bangunan  : A. I. Vanleer. 

Ahli Mekanik          : G. T. H. Kroese. 

d) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan yang terdiri dari. 

Ketua                                  : W. H. Hioolen. 

Wakil                                  : M. G. Van Hecl. 

Ahli Mekanik                      : G. Th. Kroese.  

Pejabat Utama                     : H. A. Van Lockhorst dan M. Middelberg. 

Wakil Inspektur Kelas Dua : A. J. W. Voster.151 

 

 
Gb. 25. Pegawai kereta api NISM Semarang 

yang bertempat di  kantor Lawang Sewu 
(Hofendburd), Foto tahun 1929. (KITLV). 

 

 
Gb. 26 Pegawai kereta api di setiap Stasiun- 

stasiun. Foto tahun 1933. (KITLV). 

 
Pada dinas kereta api NISM di Jawa, setiap dinas mengurusi bagiannya 

sendiri sendiri namun saling berhubungan yaitu: 

1. Dinas administrasi berhubungan dengan urusan personil, keuangan dan urusan 

umum. 

                                                 
151 Zulham Syamsudin, op. cit, hal. 57. 
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2. Dinas jalan dan bangunan kereta api, bertangung jawab terhadap jalan-jalan dan 

bangunan kereta api. Pembuatan jalan-jalan kereta api dan bangunan-bangunan,  

kesemuanya ditentukan oleh Directur Van Goverments Bedrijven yang juga 

menentukan pula lintasan rel yang dipasang, setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh 

Gubernur Jendral untuk jalur-jalur yang umum dan jika terjadi perubahan-

perubahan pada bangunan-bangunan yang sudah ada maupun pendirian bangunan 

bangunan baru, harus mendapatkan persetujuan dari dinas ini. 

3.  Dinas traksi dan material bertugas mengurusi lokomotif, kereta api dan gerbong-

gerbong serta semua alat maupun barang material yang digunakan oleh kereta api, 

serta pemeliharannya sehingga kereta api yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat 

dijalankan dengan  kecepatan yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. 

4. Dinas lalu lintas dan angkutan, bertugas mengurusi pengangkutan barang maupun 

penumpang. Sebagai angkutan penumpang kereta api dituntut untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik. Biasanya bentuk pelayananya ini adalah kenyamanan 

penumpang, kecepatan, dan ketepatan waktu dari perjalanan dan keamanan di 

perjalanan. Sebagai angkutan barang, pihak kereta api di tuntut untuk menjaga 

keamanan barang dari tempat asal hingga sampai tempat tujuan.152 

Keorganisasian maskapai negara SS berada di Bandung. Keorganisasian SS 

cenderung lebih di instansikan dan setiap instansi memiliki kewenangan sendiri 

sendiri. Semuanya berada dibawah pengawasan pusat oleh inspektur Jendral yang 

berada di Bandung. 

Periodisasi keorganisasian State Spoorswagen (SS)  sebagai berikut: 

                                                 
152 Ibid. 
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1. Tanggal 6 April 1875, pemerintah Hindia Belanda menyatakan tanggal tersebut 

sebagai awal kehadiran kereta api pemerintah di tanah jajahan yang diurus oleh 

suatu jawatan yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal. 

2. Tanggal 1 Maret 1885 Jawatan ini dihapus dan digabung dengan Departemen Van 

BOW atau Pekerjaan Umum.  

3. Tanggal 1 Juli 1909, Jawatan Kereta Api dan tram Negara digabung dengan 

Departemen Perusahaan Negara (Gouvernement Bedrijven) yang dipimpin seorang 

Kepala Inspektur. 

4. Tanggal 1 November 1917, kembali terjadi strukturisasi, sehingga dalam Dinas 

Kereta Api terdapat beberapa bagian yang masing-masing bagian dipimpin Kepala 

Bagian. Kepala eksploitasi Kereta Api dan tram dipimpin Direktur Perusahaan 

Negara yang memegang pimpinan dalam pemasangan, persediaan dan lingkungan 

eksploitasi jalan kereta dan tram. Sementara pengawasan umum terhadap kereta 

dan tram ditangani oleh Jawatan tersendiri. Sejak itu Jawatan yang menangani 

pengawasan umum telah melakukan pengawasan terhadap perusahaan kereta api 

milik pemerintah dan swasta. Pimpinan Jawatan yang mengawasi keseluruhan ini 

disebut Kepala Dinas Pengawasan Kereta Api dan Tram yang bernaung di bawah 

Departemen Perusahaan Negara. 

5. Tanggal 15 Maret 1924, ketika Kepala Inspektur Dinas Pengawasan Kereta Api 

dan tram dipimpin oleh Ir Staargaard, dengan seijin Pemerintah Belanda 

melakukan pembagian wilayah pengawasan menjadi tiga: Eksploitasi Barat, 

Tengah, dan Timur. tapi pada awal pelaksanaannya Kepala Eksploitasi hanya 

sebagai pelaksana saja, yang tunduk kepada Kepala Inspektur di Bandung. 
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6. Tanggal 1 April 1934, kembali dilakukan reorganisasi dan restrukturisasi lagi yang 

diarahkan untuk menekan anggaran operasi. Dengan begitu Kepala Eksploitasi 

memiliki kewenangan manajemen secara penuh.153 

7. Tanggal 8 maret 1942, kekuasaan Hindia Belanda terhadap perkeretaapian di 

Indonesia berahir, tergantikan oleh kekuasaan angkatan perang Jepang. 

Dikarenakan Belanda menyerah tanpa syarat sejak terjadinya serangan udara dari 

pasukan Jepang pertama kali pada tanggal 10 Januari 1942. Di bawah 

pemerintahan Jepang, nama instansi Negara SS tidak berubah. Kedudukan kantor 

pusat SS di Jawa masih tetap berada di Bandung.154 Jawatan kereta api NISM 

kemudian diganti dengan nama Rikuyu Sakyoku yang masih tetap berkedudukan di 

daerah Semarang yang dijadikan sebagai kantor eksploitasi bagian tengah Jawa. 

Namun ketika pendudukan Jepang jalur Boyolali-Kartasura beserta jalur rel Solo-

Yogyakarta di bongkar dan hanya tersisa rel yang ukuranya 1.067mm, keadaan 

tersebut hampir di seluruh Jawa  dan pmengaktifkan rel yang berukuran 1.067mm. 

Rel tersebut digunakan Jepang untuk membangun jaringan kereta api di Negara 

Thailand menuju Myanmar.155  

Perkembangan kereta api dikota Solo sangat penting tak hanya sebagai alat 

transporasi saja, melainkan perkembangan jalur baru mulai melengkapi kota ini. 

Kondisi ini ditunjang dengan semakin meluasnya kebutuhan masyarakat Solo akan 

adanya transportasi kereta api, yang menjadikan semakin banyak juga permintaan 

akan pembangunan jalur baru demi kelancaran transportasi kereta api dan sekaligus 

membuka daerah pedalaman agar bisa terbuka akses antara daerah pedalaman dengan 

                                                 
153 http://semboyan.35.com. 220708. 03.52. 
 
154 Imam Subarkah, op. cit, hal. 51-52. 
 
155 Berdasarkan kop surat yang tertera pada tanggal 9 September 1942 pada hal pajak 

penghasilan pegawai kereta api di daerah Mangkunegaran. koleksi arsip Rekso Pustoko 
Mangkunegaran. P1419 dan Imam Subarkah, Ibid. 
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daerah perkotaan. Peletakan Stasiun kereta api juga merangsang tumbuhnya budaya 

perkotaan di kota Solo yang serta merta membawa perubahan ke arah moderenitas. 

BAB IV 

PENGARUH KERETA API BAGI PERKEMBANGAN  

KOTA SOLO 

F. Jaringan Kereta Api Terhadap Pasar Pribumi 

Jaringan transportasi dan pasar-pasar pribumi di kota Solo memiliki 

hubungan yang saling terkait. Hal ini dipengaruhi juga oleh adanya pembangunan 

jalan kereta api dari Semarang-Vorstenlanden yang juga dibantu oleh kedua kerajaan 

di Jawa. Jalan kereta api mengalihkan jaringan lalu lintas perdagangan dari daerah 

pedalaman ke pesisir, dari lalu lintas lama ke lalu lintas yang baru. Hal ini 

mengakibatkan perluasan yang besar pada jaringan jaringan jalan baru di daerah 

pedalaman yang berhubungan dengan jalan-jalan kereta api.  

Pasar pasar baru tumbuh sebagai pusat-pusat kegiatan perdagangan dan 

perhubungan untuk melayani bertambahnya kegiatan perdagangan di daerah 

pedesaan. Jalan kereta api berfungsi sebagai perangsang dan daya tarik bagi para 

pedagang pedesaan dan desa-desa, menghubungkan ekonomi pedesaan yang lebih 

tertutup dengan unit-unit pemasaran yang lebih luas.156 Kondisi seperti diatas juga 

terjadi di Semarang, Solo,Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya terutama pada 

daerah yang terdapat jalur kereta api.  

Sebelum munculnya sistem transportasi kereta api di kota Solo, pemikiran 

akan sistem transportasi sudah ada dan sudah merupakan masalah penting dalam 

pengembangan sebuah kota. Sebagai Ibu Kota Kerajaan pada masa Kolonial, Kota 

                                                 
156 Djoko Suryo, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900, (Yogyakarta: 

Proyek pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank Dunia XVII) – PAU Studi 
Sosial Universitas Gajah Mada, 1989), hal. 125. 
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Solo sudah mempunyai evolusi sistem transportasi yang sangat jelas. Ini terlihat 

dalam Ibu Kota yang mendekati sungai. Usulan pertama untuk ibu kota baru adalah 

daerah Tingkir (Salatiga) yang dekat dengan Sungai Tuntang yang mengalir dari 

Salatiga ke Demak. Pilihan kedua adalah Bengawan Sala yang berhulu di Pegunungan 

Seribu (Wonogiri) mengalir dari selatan ke utara sampai ke Bojonegoro dan Surabaya. 

Maka, dibandingkan Sungai Tuntang, Bengawan Sala lebih menjangkau wilayah yang 

lebih luar ke arah timur. Apalagi Bengawan Sala ketika itu, sudah merupakan bandar 

yang relatif cukup besar yang telah menjadi persinggahan pedagang dari Gresik dan 

Surabaya sejak zaman Pajang. Selain itu, di sekitar Bengawan Sala sudah terdapat 

permukiman multi etnis seperti Arab, Tionghoa, Madura dan juga kantor-kantor 

perdagangan VOC.157 

Bengawan Sala sebenarnya sudah menjadi pelabuhan sungai sejak jaman 

Pajang. Bengawan Sala dahulu pada mulanya bernama Bengawan Beton, namun 

karena untuk menghormati sesepuh desa itu yang bernama Ki Gede Sala, maka 

menjadi terkenal dengan sebutan Bengawan Sala. Ki Gede Sala pada mulanya adalah 

seorang abdi dalem Kerajaan Pajang yang bernama Ki Bahu Reksa. Selain sebagai 

bandar pelabuhan, Ki Baru Reka juga bertugas untuk menyediakan tukang-tukang 

yang berkerja di Karaton. Raja memanggil Ki Bahu Rekso dengan Ki Soroh, dan 

karena kebanyakan orang menyebut nama itu dengan salah, maka menjadi Ki Sala. Di 

sebelah tenggara Desa Sala terdapat Desa Nusupan yang dijadikan sebagai pelabuhan 

para nakhoda yang berlayar ke Gresik dan Surabaya atau sebaliknya. Hubungan bisnis 

inilah yang menyebabkan munculnya daerah-daerah perdagangan dan berkembangnya 

berbagai etnis seperti Arab, Tionghoa, Madura dan juga kantor-kantor perdagangan 

                                                 
157 Soedarmono, “Masa Depan Benteng Vastenburg”, Makalah seminar yang diadakan oleh 

Bentara Budaya Solo dan bertempat di Balai Soedjatmoko,  pada hari Senin 12 Okt 2009. dan lihat 
R.M. Sajid.1984.Babad Sala.Surakarta: Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran. 
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VOC yang bermukim di sekitar Bengawan Sala ini.158 Bisa dilihat bahwa sebelum 

adanya kereta api dan sebelum adanya pendangkalan sungai Beengawan Solo, 

transportasi jalur air melewati sungai sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi 

daerah Solo. 

Dalam perkembangannya transportasi sungai itu tidak berlangsung lama, 

terutama seteleh Pemerintah Belanda membangun jalur kereta api. Pada tahun 1870 

jalur kereta api pertama dari Semarang sampai ke Vorstenlanden yang dikelola oleh 

perusahaan swasta Nederlandsch Indische Spoorweg (NIS) untuk mengangkut yang 

dihasilkan perkebunan tebu swasta diantaranya Solo dan Yogyakarta. Beberapa tahun 

setelah munculnya jalur kereta api, pengangkutan barang melalui sungai Bengawan 

Sala terhenti. Berdasarkan data tersebut jelas bahwa menyebabkan pusat perdagangan 

berpindah dari Sangkrah dan Beton ke bagian tengah Kota Solo.159 Dalam 

perkembangannnya kereta api tidak hanya membawa komoditi-komoditi hasil alam 

daerah pedalaman, melainkan juga mengangkut penumpang antar daerah.  

Pada tahun 1875, kereta api telah dapat mengangkut 899.000 penumpang dan 

124.000 ton barang dagangan dan memperoleh pemasukan sebesar 2 juta gulden. Pada 

1880, kereta api mampu mengangkut 950.000 penumpang dan 334.000 ton barang 

dagangan yang menghasilkan 2,6 juta gulden dan dalam waktu lima tahun jumlah 

barang dagangan telah dapat diangkut dengan kereta api meningkat sebesar 270 

persen. Pada tahun 1884, jalur timur yang dikelola perusahaan negara State 

Spoorwagen (SS) sampai daerah Solo yang menghubungkan Vorstenlanden dengan 

Surabaya. Pada tahun 1895, jalur barat dan timur yang dikelola State Spoorwagen 

(SS) dan jalur Semarang menuju daerah Vorstenlanden yang dikelola NISM telah 

                                                 
158 Ibid. 
 
159 Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak:Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926, (Jakarta: PT 

pustaka utama Grafiti, 1997), hal. 10-11. 
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mengangkut sebanyak 5.759.000 penumpang dan memperoleh pemasukan sebesar 

3.054.000 gulden dari biaya penumpang dan 6.588.000 gulden dari pengangkutan 

barang dagangan.160 Angkutan kereta api memasuki abad ke-20 telah menggantikan 

transportasi sungai. Ini pertanda bahwa masyarakat Jawa telah masuk pada abad 

modernisasi angkutan, transportasi mengunakan jalur sungai tergantikan oleh 

transportasi darat menggunakan kereta api. Fungsi sungai Bengawan Solo yang pada 

mulanya menjadi sangat sentral sebagai urat nadi perekonomian wilayah Solo, 

berubah drastis hanya sebagai alat pengairan sawah maupun digunakan sebagai 

saluran sanitasi, dikarenakan urat nadi kegiatan perekonomian berpindah ke tengah 

perkotaan. 

Kereta api sebagai sarana transportasi perkotaan paling utama dan terpenting 

dikota Solo dalam hal pengangkutan maupun transportasi penumpang pada akhir abad 

19 awal 20, dikarenakan kereta api sebagai transportasi yang lebih efektif dan bersifat 

missal pertama di kota Solo. Keberadaan transportasi kereta api menjadi alternative 

pilihan utama masyarakat kota Solo ketika mulai terhentinya jalur transportasi air 

yang disebabkan oleh pendangkalan air sungai Bengawan Solo. Pendangkalan air 

sungai yang setiap harinya proses pendangkalanya semakin bertambah sedikit demi 

sedikit sehingga kapal besar sulit melewati jalur sungai lagi.  

Keberadaan kereta api yang masuk ke kota Solo dari Semarang menuju 

daerah kerajaan serta pendangkalan sungai menyebabkan adanya perubahan pada jalur 

perekonomian kota Solo yang semula kegiatan perekonomian dipusatkan di sepanjang 

bantaran sungai Bengawan Solo menjadi berpindah ke pusat kota, perpindahan 

perekonomian ke daerah daratan semakin membuat transportasi kereta api semakin 

                                                 
160 Ibid. 
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penting. Sekaligus membuka akses perdagangan antar kota dengan pedalaman dan 

antar daerah ke daerah lainnya. 

Setelah pusat perekonomian berpindah ke tengah kota kemudian muncul 

pasar pasar tradisional yang banyak tersebar di pusat kota yang tak lagi berada di 

sepanjang sungai. Pasar biasanya terletak berdekatan dengan banyaknya aktifitas hilir 

mudik manusia dan pasar tradisional menggunakan tempat aktifitas ekonomi dengan 

menggunakan penanggalan Jawa dengan menganut secara Sepasaran yaitu. Pon, 

Wage, Kliwon, Pahing, dan Legi. Pasar pasar tradisional hanya membuka daganganya 

menurut tempat dan penangalannya, aktifitas pasar berlangsung dalam lima hari sekali 

menurut Sepasaran.  

Pada tahun 1873 di wilayah Solo sudah terdapat kurang lebih 30 pasar yang 

diangap penting. Kecuali di kota Solo sendiri, tidak ada gudang yang dibangun di 

pasar pasar itu. Para penjual dan pembeli duduk di bawah atap atau payung yang 

terbuat dari rumput ilalang.161 Pasar pasar itu tersebar sebagian besar berada di pinggir 

jalan dan di pingir pingir rel kereta api maupun berada di dekat stasiun juga halte halte 

yang dilalui jalur kereta api.   

Ada dua tipe pasar, yaitu pasar tetap dan berkala. Tipe yang pertama terutama 

terdapat di pusat-pusat tingkat menegah dan tingkat lanjutan (di distrik), dan yang 

kedua terutama berada di desa-desa atau di kampung-kampung. Di daerah kerajaan, 

pasar diatur ke arah sistem pemasaran yang terdiri lima tempat dengan rotasi dalam 

penangalan Jawa. Perpindahan yang berganti-ganti ini telah tersusun dengan baik. 

Masing masing tempat pasar desa berlaku sebagai puast perdagangan bagi kelompok 

desa di sekitarnya, terdiri atas lima sampai sepuluh desa yang jaraknya satu sama lain 

tidak begitu jauh. Sistem pasar ini tentunya juga berlaku sebagai jaringan 
                                                 

161 Wasino, Kapitalisme Bumi putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, 
(Yogyakarta: LKIS, 2008), hal. 269. 
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perhubungan umum bagi desa desa.162 Di kota Solo pasar menengah terletak di 

sepanjang jalan Wilheminastraat sekaligus sepanjang jalur kereta trem kota arah 

Boyolali-Solo dan setiap halte pemberhentian kereta api dekat dengan pasar dan 

sebagian pasar yang berkala menjadi tetap dan menjadi pasar menengah. 

Pasar menengah terletak berdekatan dekat gudang-gudang pemerintah, 

perusahaan perdagangan, dan bangunan-bangunan pemerintah lainnya. Di pasar 

menengah ini bermacam-macam pedagang dari berbagai suku bangsa yang terdapat di 

pasar ini, meliputi orang-orang Eropa, Arab, India, dan para pedagang setempat 

(orang-orang Jawa) yang merupakan pedagang terkemuka.163 

Beberapa pasar menengah yang ada di kota Solo meliputi wilayah 

Mangkunegaran dan Kasunanan sebagai berikut:  

1. Pasar Gede Harjonagoro. 

Keberadaan Pasar Gede sebenarnya juga sudah ada sejak lama dan sering 

disebut Pasar Candi. Tempat ini dahulunya adalah tanah titipan milik pemerintah yang 

diperuntukan sebagai gaji kepada Babah China berpangkat Mayor yang terkenal 

dengan sebutan Babah Mayor seorang Mayor dari etnis Cina pertama di Solo yang 

kemudian oleh beliau didirikan warung-warung kecil yang berjejer hingga Warung 

Miri (kelompok penjual bumbu pawon) dan Warung Pelem (kelompok penjual buah 

utamanya mangga). Namun setelah dibangun gedung Pasar, warung-warung diminta 

masuk ke dalam Pasar Gede dan Setiap harinya pihak keraton akan menarik pajak dari 

para pedagang yang berjualan di pasar Gede.164  

                                                 
162 Djoko Suryo, op. Cit,  hal. 127-128. 
 
163 Ibid. 
 
164 Wasino, op. cit. 
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Seiring dengan berjalannya waktu pasar ini semakin ramai dan besar, apalagi 

setelah di dekat pasar dilintasi oleh jalur kereta api. Hal ini berdampak pada 

meningkatnya jumlah pedagang kecil yang berjualan dipingir jalan di sekitar Pasar 

maupun disepanjang rel kereta api. Dalam berjalannya waktu, kondisi pasar semakin 

buruk dan tidak teratur membuat pemerintah harus turun tangan untuk membangun 

pasar yang baru. Keputusan tersebut kemudian disusul dengan dibuatnya perjanjian 

antara pemerintah dengan Be Kwat Koen yang isinya menyatakan bahwa hak milik 

atas pasar Gede akan dibeli sebesar f 35.000 pada tahun 1924. Namun sebelum 

transaksi terjadi, hak atas pengelolaan pasar sebelumnya telah diserahkan kepada 

Kasunanan sejak tahun 1915.165  

Semenjak keberadaan jalur trem kuda melintasi depan pasar Gede menjadikan 

pasar semakin ramai dan menjadikan pasar Gede sebagai pasar terbesar, karena 

berada di pusat kota Solo. Pasar Gede juga sebagai penganti pasar di daerah Solo yang 

dulu aktifitas ekonomi dan perdagangan Solo berada di Sungai dan terletak di daerah 

Beton, karena terjadi pendangkalan sungai Bengawan Solo dan hadirnya transportasi 

kereta api menjadikan berpindahnya kegiatan ekonomi air ke pasar tengah kota seperti 

pasar gede. Kondisi tersebut membuat pasar Gede direnovasi dengan kesan gaya 

moderen tapi juga tidak meningalkan kesan nilai tradisionalnya.  

 

 
 

 

 
 

  

                                                 
165 Sri Asih, 2009, “Karya Arsitektur Thomas Karsten di Surakarta 1917-1942”. Skripsi 

Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 90. 
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Gb. 27. Proses perjalanan Pasar Gede dari pasar tradisional menjadi pasar modern, karya Thomas 
Karsten tahun 1930. Sumber: Dokumentasi Solo Heritage Comunity. 

 
Pembangunan pasar Gede dibangun kembali oleh tangan arsitek Thomas 

karsten, saat pembangunan pasar sedang berjalan para pedagang ditempatkan di 

Taman Gladak dan di alun-alun utara sebagai pasar darurat.166 Jadi pedagang tidak 

perlu harus libur dalam berdagang dan aktifitas ekonomi di pasar Gede tetap 

berlangsung, hingga pembangunan pasar selesai total dan ketika sudah selesai 

bangunan pasar tersebut pedagang boleh kembali ke pasar untuk kembali berdagang. 

Pembangunan pasar Gede diresmikan oleh Paku Buwono X pada hari senin 

tanggal 13 Januari 1930 dan diberi nama “Pasar Gede Hardjonegoro”. Acara 

peresmian pasar Gede berlangsung sangat meriah dan dihadiri para pejabat penting di 

kota Solo yaitu Mangkunegara VII beserta istri, Gubernemen dan Paku Alam. Pada 

malam harinya diadakan acara pementasan kesenian wayang kulit, reog, ketoprak dan 

pertunjukan sirkus yang dimainkan oleh orang-orang tunanetra. Rakyat kecil datang 

berbondong-bondong untuk melihat pertunjukan yang digelar dalam acara peresmian 

pasar Gede (Darmo Kondo, Selasa 14 Januari 1930).167 Biaya pembangunan renovasi 

pasar Gede menghabiskan dana sebesar f.650.000.168 Peresmian pasar Gede dengan 

menggunakan nama Pasar Gede Harjonegara, maksudnya untuk mengenang 
                                                 

166 Tiknopranoto dan Mardisuwignyo, Sejarah Kutha Sala: Kraton Solo, Bengawan Sala, 
Gunung Lawu, (Solo: Toko Buku Pelajar,  1980), hal. 60. 

 
167 Sri Asih, op. cit, hal 92 dan Tiknopranoto dan Mardisuwignyo, op. cit, hal. 3. 

 
168 Ibid. 
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bangsawan bernama Harjonegara yang memulai mendirikan Pasar Gede pertama 

kali.169  

Bangunan pasar Gede yang moderen adalah merupakan salah satu karya 

Karsten di Solo yang paling terkenal selain karya-karya beliau di kota Solo lainnya 

seperti stasiun Balapan, pasar gelap (eks kantor DPU), Masjid Al Wustha, lapangan 

Manahan (tempat berlatih memanah keluarga Praja Mangkunegaran) yang semula 

berada di stasiun Balapan kemudian dipindah ke Manahan karena daerah tersebut 

digunakan untuk stasiun Kereta api, taman Banjarsari (Villlapark) dan di dalam 

lingkungan Pura Mangkunegaran. Thomas Karsten di kota Solo hanya merenovasi 

menjadi bangunan yang lebih moderen dan berkesan bahwa budaya perkotaan sudah 

masuk ke kota Solo. 

Setelah pembangunan kembali pasar Gede selesai, pasar Gede menjadi pasar 

pusat kota dan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mengatur peredaran barang ke 

pasar-pasar seluruh daerah Solo. Dengan kata lain, perluasan ekonomi uang tidak 

hanya berada di pusat kota, tetapi sudah sampai ke desa desa sehingga orang yang 

berada di dearah desa-desa menjadi tertarik untuk pergi ke kota.170 Hal ini mendorong 

mobilitas penduduk dengan mengunakan transportasi kereta api sebagai sarana 

pengangkutan barang maupun penumpang.  

2. Pasar Legi 

Pasar Legi yang berada di sebelah utara Istana Mangkunegaran dan di sebelah 

selatan stasiun Solo Balapan. Pasar ini memiliki gedung dan pendapa yang besar di 

antara pasar-pasar yang ada di Praja Mangkunegaran. Dari lokasinya Pasar Legi 

diibaratkan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan duniawinya. Pasar ini dinamakan 

                                                 
169 Tiknopranoto dan Mardisuwignyo, op. cit dan http://sesaji.blogspot.com/2009/03. 
 
170 Suhartono, Apanage dan Bekel,Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920), 

(Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1991), hal. 135. 
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Pasar Legi karena pasar ini ramai pada hari pasaran Legi. pada tahun 1936, 

Mangkunegoro VII, melakukan renovasi pada pasar ini, sehingga kondisi pasar 

menjadi lebih rapi, indah, dan tertib.171 Pasar ini menjadi seamakin ramai ketika 

stasiun Balapan berdiri setelah arena pacuan kuda dipindah ke lokasi Manahan. 

Keberadaan pasar Legi juga bedekatan dengan pemukiman eropa di Villapark yang 

semakin mendorong aktifitas ekonomi pasar Legi semakin ramai. 

 

 
Gb. 28. Pasar Legi tahun 1940. 

Sumber: Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: 
Beeld  van de Vorstenlenden, (Nederlands: Asia 

Major, 1998). 
 
3. Pasar Pon 

Pasar Pon terletak di sebelah utara Pura Mangkunegaran yang berbatasan 

langsung dengan kampung Kemlayan (wilayah Kasunanan). Pasar ini dinamakan 

Pasar Pon karena pasar ini ramai pada hari pasaran Pon. Sejak tahun 1929, pasar ini 

berubah menjadi pusat pertokoan, terdiri dari toko-toko yang menjual barang-barang 

rumah tangga (toko klontong). Pasar Pon sebagian besar pedagangnya adalah etnis 

Cina.172  

Selain pedagang Cina, pedagang pribumi juga masih tetap berada di pasar 

Pon. Hanya saja para pedagang pribumi tidak begitu banyak karena mahalnya biaya 

                                                 
171 Nina Astiningrum, 2006, “Kebijakan Mangkunegoro VII Dalam Pembangunan 

Perkotaan Di Praja Mangkunegaran”. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 101. 

 
172 Ibid. 
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sewa. Sebagai contoh pada tahun 1932 sewa tanah di Pasar Pon untuk berdagang 

hampir lebih dari f.5 sedangkan yang lebih besar seluas 7½ m² dengan biaya sewa f.6 

sebulan dan 9 m² dengan biaya sewa f.7,50 dan f.90 selama setahun.173 Kebijakan ini 

memberatkan bagi pedagang kecil, oleh sebab itu yang bisa bertahan hanya yang 

punya modal besar.  

 

 
Gb. 29. Pasar Pon Singosarenweg tahun 1935. 

Sumber: Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: 
Beeld  van de Vorstenlenden, (Nederlands: Asia Major, 

1998). 
 
Keberadaan pasar Pon sudah ada ketika jalur trem kota oleh Soloche Tram 

Matchapaij pada tahun 1892 dengan trayek Solo-Boyolali yang mengunakan tenaga 

kuda sebagai penarik gerbong penumpang dengan melintasi daerah pasar pon, di 

sebelah pasar pon juga terdapat halte trem untuk pemberhentian penumpang dan 

sebagai tempat bertemunya kereta api dari arah barat dari Boyolali dan timur dari arah 

kota Solo.174 Keberadaan pasar pon semakin ramai dan kuat keberadaanya 

dikarenakan halte tempat pemberhentian penumpang tersebut dijadikan tempat 

bertemunya para penjual dan pembeli dari berbagai daerah yang kedatanganya di 

                                                 
173 Dalam hal ijin sewa tanah pasar Pon tanggal 16 September 1932. Kode Arsip D.75 dan 

dalam hal pasewanipun tanggal 25 Februari 1939 dalam bundel Carem. Kode Arsip G.45. Koleksi 
Arsip Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran.  

   
174 Imam Subarkah, Sekilas 125 tahun Kereta Api: 1867-1992, (Bandung: Grafika, 1993),  

hal. 18 dan R.M. Sajid, Babad Sala, (Surakarta: Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran, 1984), hal. 68. 
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pasar pon mengunakan transportasi kereta api sebagai alat transportasi dalam 

melakukan perjalanannya ke kota Solo. 

4. Pasar Ledhoksari 

Keberadaan pasar ledoksari tak lepas dari keberadaan stasiun Jebres yang 

yang berdiri setelah selesainya pembangunan jalan kereta api milik negara State 

Spoors Wegen (SS) yang sampai di kota Solo dan adanya jalur dari Trem kota NISM 

yang membuka sambungan trayeknya yang baru dari kota Solo sampai ke stasiun 

Jebres dengan rute baru yang pada mulanya hanya sampai Beteng Vastenburg di pusat 

kota Solo dilanjutkan perjalanannya memelui pasar gede, ke utara menuju pasar 

ledoksari kemudian belok ke timur menuju stasiun Jebres.175 Hal ini menjadikan arus 

mobilitas semakin ramai dan fungsi pasar menjadi semakin penting dalam menunjang 

perekonomian kota Solo khusunya di daerah Jebres. 

5. Pasar Sangkrah dan Pasar Kliwon. 

Pasar Sangkrah dan Pasar Kliwon berada dekat dengan stasiun kereta api 

Sangkrah, pasar Sangkrah melayani berbagai kebutuhan bahan pokok penduduk 

sekitar maupun orang yang singgah di stasiun Sangkrah dari orang yang sejenak 

melepas lelah maupun orang yang dari daerah luar kota Solo yang mau berdagang di 

pasar ini. Disebut Pasar Sangkrah karena berada di Kalurahan Sangkrah. Nama 

Sangkrah tidak lepas dari penemuan mayat yang menyangkut (nyangkrah) di dahan-

dahan pohon bambu di pinggir sungai. Mayat itu oleh Kyai Solo diketahui sebagai 

Pangeran Pabelan, putera Tumenggung Mayang yang memacari Puteri Sultan 

Hadiwijaya jaman tahun 1578-an.176  

                                                 
175Sajid, Babad Sala, (Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran, Alih bahasa Darweni , 

1984), hal. 68. 
 
176 Radjiman, Sejarah Mataram Sampai Surakarta Adiningrat, (Surakarta: Krida, 1984), hal. 

73. 
 

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



 cxxvii 

Keberadaan pasar Kliwon dahulunya hanya digunakan menjadi trasitnya 

para pedagang kambing dari berbagai daerah dan pasar tersebut muncul setiap pasaran 

Kliwon (penangalan Jawa), pasar ini sangat ramai sehingga disebut Pasar Kliwon. 

Nama Pasar Kliwon menjadi nama Kalurahan dan sekaligus nama kecamatan dimana 

pasar itu berada.177 Keberadaan pasar kliwon juga dekat dengan pemukiman etnis 

Arab. 

Keberadaan pasar Sangkrah berhubungan erat dengan pembangunan jalur rel 

kereta api dari kota Solo menuju daerah selatan dan pembangunan stasiun Sangkrah, 

dikarenakan munculnya stasiun Sangkrah mendorong mobilias penduduk dari 

pedesaan ke kota yang kemudian menjadikan satsiun sangkrah sebagai pusat mobilitas 

dari desa ke perkotaan daerah selatan kota Solo. Bersamaan dengan mobilitas 

penduduk yang sangat tinggi mendorong aktifitas ekonomi di sekitar stasiun 

Sangkrah, maka munculah sebuah pasar yaitu pasar Sangkrah.  

Keberadaan pasar Kliwon keberadaanya bersebelahan dengan Pasar 

Sangkrah. Keberadaan pasar Kliwon berdasarkan penangalan Jawa, semenjak 

kehadiran stasiun sangkrah, Pasar lebih cenderung berpindah dekat Stasiun karena 

dirasa lebih ramai karena mobilitas naik turunya penumpang kereta api dari arah 

selatan ke kota maupun sebaliknya berlangsung di Sangkrah. Hal ini menjadikan 

pasar Kliwon hanya digunakan sebagai pasar hasil peternakan dan pasar Sangkrah 

digunakan sebagai pasar yang menjual hasil alam dari daerah pedesaan. 

 

6. Pasar Coyudan 

Pasar di pusat kota ini sudah ada sejak adanya jalur trem kuda masuk di kota 

Solo, di tandai dengan adanya halte pemberhentian kereta api Derpoyudan, nama halte 

                                                 
177 Sajid, op. cit,  hal. 67. 
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juga dinamakan berdasarkan nama kampung tempat halte dan pasar berada. Disebut 

Pasar Coyudan diambil berasal dari nama Pangeran Secoyuda yang bermukim di 

daerah ini.178 Berdasarkan pengambilan nama pasar maupun halte tempat kereta api 

berhenti, berawal dari nama Secoyuda-Derpoyudan-Coyudan. Sekarang ini bukan 

pasar tradisional lagi, tetapi sudah merupakan area pertokoan barang-barang 

kebutuhan sekunder seperti kain, tas, sepatu dan lain-lain. Sekarang sudah merupakan 

daerah pertokoan paling ramai di Solo, tepat di jalan Rajiman dan jalan Yos Sudarso. 

 

 
Gb. 30. Tjojoedan (sek. Jl. Yos Sudarso) tahun 1937.  

Sumber: Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: 
Beeld  van de Vorstenlenden, (Nederlands: Asia Major, 1998). 

 
7. Pasar Ngapeman dan Pasar Penumping 

Pasar lain yang berada sepanjang pinggir jalan rel kereta api kota dari 

Sangkrah sampai Purwosari adalah pasar Ngapeman dan Penumping, aktifitas kedua 

pasar itu tak kalah pentingnya dengan pasar pasar yang lain. Keduanya juga 

dipengaruhi oleh adanya halte halte tempat pemberhentian jalur kereta api dalam kota 

Solo. 

 Pasar Ngapeman dulu secara penaman dikarenakan dahulu banyak yang 

jualan apem di tempat itu, tepatnya di jalan Slamet Riyadi dan jalan Gajah Mada. 

Disini juga menjadi pasar sepeda bekas. Kini menjadi hotel Novotel. Sedangkan nama 
                                                 

178 Ibid. dan Radjiman, op. cit. 
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pasar Penumping diambil dari abdi dalem kerajaan yang berpangkat Nayaka 

Penumping, sehingga daerah ini disebut Penumping. Posisi pasar Penumping di  

sebelah barat pasar Ngapeman.179 

8. Pasar Purwosari 

Pasar Purwosari adalah pasar yang berhadapan langsung dengan stasiun 

Purwosari yang dipisahkan jalan Wilheminastraat, pasar Purwosari juga tak kalah 

ramai dan pentingnya karena selain dekat dengan pemukiman elit di sepanjang jalan 

Wilheminastraat, pasar ini juga berdekatan dengan stasiun dengan jalur kereta api 

penting yang sebagai pemberhentian dari arah Semarang-Vorstenlanden maupun dari 

arah Boyolali-kota Solo.  

Pasar Purwosari terletak di sebelah utara kampung Bumi. Pasar tersebut 

memakai nama daerah yang bernama Purwosari. Penamaan Purwosari sendiri berasal 

dari kata “Purwa” yang berarti Bunga, jadi Purwosari sama dengan Purbasari yaitu 

bunga purba atau bunga matahari atau Purwalanya yaitu berarti tempat terutama, 

tempat istirahat.180 Dimungkinkan karenakan daerah Purwosari juga terdapat 

pesangrahan atau rumah istirahat Ngadisuryan. pada saat adanya jalur trem daerah 

pesanggrahan Ngadisuryan juga dijadikan halte trem.  

Pada masa pra-jalan kereta api, unit-unit pasar pedesaan cenderung 

dihubungkan dengan jalan jalan utama bersama-sama dengan kelompok pusat pasar 

pasar lokal. Jalan jalan setapak merupakan jalur jalur perhubungan tambahan yang 

utama. Tentu saja, pembangunan jalan kereta api sangat mengubah tata letak daerah 

ini sekaligus posisi pasar.181 Oleh karena itu semua pasar di kota Solo selalu 

                                                 
179 Radjiman, Ibid, hal. 67.   

 
180 Ibid. 
 
181 Djoko Suryo, op. cit, hal. 128. 
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berhubungan dengan jalur transportasi yang pada waktu itu sarana transportasi kereta 

api sangat penting jadi letak pasar menengah selalu dekat dengan stasiun maupun di 

halte halte pemberhentian trem.  

Pasar pasar di kota Solo tidak terlepas dari peranan pemerintah kolonial, 

Kasunanan dan Mangkunegaran, setiap kerajaan mempunyai wewenang dalam hal 

pengurusan pasar di wilayahnya masing masing. Pengurusan pasar kedua kerajaan 

sudah tertata rapi dan berstruktur. Di Mangkunegaran pengelolaan pasar sudah tertata 

dan berstruktur. 

 Di daerah Mangkunegaran pasar merupakan perusahaan praja. Praja 

Mangkunegaran mulai membangun gedung-gedungnya dan sekaligus menyewakan 

los-losnya yang di dalam pasar juga toko-toko yang menempel di pasar.182 Pasar 

merupakan fokus dari kehidupan ekonomi bagi rakyat. Di Praja Mangkunegaran, 

pasar dipimpin oleh seorang Inspektur yang dinamakan Insepektur Manekwesen yang 

ditunjuk langsung oleh Adipati Arya Prabu Prangwedana VII. Inspektur Pasar dibantu 

oleh beberapa Punggawa Pasar, yakni Ajung Inspektur 1, Lurah Pasar, dan pembantu 

yang diperlukan untuk melakukan kewajibannya mengontrol dan mengawasi pasar 

setiap harinya. Pedagang-pedagang pasar di Praja Mangkunegaran setiap harinya 

harus membayar uang sewa sesuai dengan tempat yang digunakan untuk berjualan, 

baik itu los maupun pelataran pasar. Para pedagang tersebut setelah membayar akan 

mendapatkan karcis yang telah diberi cap.183 

Di wilayah Mangkunegara struktur Dinas Pasar di Mangkunegaran 

(Parimpoena) dibedakan jadi dua, yang pertama Dinas Pasar di Mangkunegaran 

                                                 
182 Dalam hal pasewanipun toko templek ing Pasar legi tanggal 25 Februari 1939. dalam 

bundel Carem. Koleksi Arsip Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran. Kode Arsip G.45. 
 

183 Daryadi, 2009, “Pembangunan Perkampungan di Kota Mangkunegaran pada Masa 
Pemerintahan Mangkunegara VII”. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 46. 

 

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



 cxxxi 

(Parimpoena) dan  kedua, pegawai pasar yang ditempatkan disetiap pasar pasar di 

wilayah Mangkunegaran, setiap pasar dikelola Lurah Parimpoena, Djajar Parimpoena 

dan Penyapu Pasar (Peken). Para pegawai pasar tersebut digaji oleh Pemerintah dan 

pada tahun 1918 anggaran gaji untuk pegawai pasar menghabiskan dana f 18.108.184 

Sedangkan susunan pegawai Dinas Pasar di Mangkunegaran sebagai berikut: 

Tahun 1934: 

1. Inspektur berjumlah 1 orang. 

2. Adjun Inspektur berjumlah 1 orang. 

3. Demang juru surat berjumlah 1 orang. 

4. Rangga berjumlah 2 orang. 

5. Djajar berjumlah 2 orang. 

6. Wibasara berjumlah 2 orang. 

Tahun 1938 struktur Dinas Pasar Parimpoeno berubah menjadi: 

1. Inspektur ( Bupati Anom) berjumlah 1 orang. 

2. Demang juru surat berjumlah 1 orang. 

3. Djajar juru surat berjumlah 2 orang. 

4. Wibasara berjumlah 1 orang.185 

G. Perkembangan Tata Ruang Kota Solo 

Kota sebagai suatu pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya baru 

berkembang dengan pesat sekitar dua abad terakhir. Dengan kemajuan teknologi yang 

ditandai dengan munculnya Revolusi Industri serta dikembangkannya berbagai 

industri massa membuat berbagai kota-kota tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan itu 

                                                 
184 Wasino, op. cit, hal. 272. 
 
185 Dalam hal papan pekendelan tetumpakan utawi gerobag ing pasar pasar. dari tahun 

1931-1938. Dalam bundel Carem. Koleksi Arsip Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran. Kode Arsip 
G.45. 
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ditandai antara lain dengan dibangunnya gedung baik untuk pemukiman, pelayanan 

publik maupun kegiatan industri sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi 

serta urbanisasi yaitu arus kedatangan penduduk pedesaan ke kota.186 Perkembangan 

jaringan kereta api yang semakin meluas dan pembangunan jalan darat semakin 

membawa perubahan terhadap kota menjadi moderen.  

Kota-kota di pedalaman Jawa dulunya semata-mata adalah pusat 

pemerintahaan. Hal ini mengalamni bnyak perubahaan, setelah ditingkatkanya kontrol 

atas tanah dan tenaga kerja melalui sistem tanam paksa Cultuurstelseel (1830-1870). 

Perubahan yang lebih signifikan terhadap perkembangan kota setelah Jawa dibuka 

perkebunan partikelir yang sudah dimulai sejak 1860 dan pada tahun 1870 adanya 

Undang-Undang Agrarischewet, yang memberikan ijin resmi kepada swasta untuk 

menyewa tanah untuk perkebunan. Dengan adanya eksploitasi swasta lewat 

perkebunan timbul penjabaran ekonomi di dalam fungsi kota dan berakibat langsung 

pada wajah kota secara keseluruhan.187 Pada tahun 1870 juga besamaan jaringan 

dengan kereta api masuk ke kota Solo oleh pihak Swasta NISM. Keberadaan kereta 

api dan perkebunan oleh Swasta juga mempengaruhi bentuk pola perkotaan di kota 

Solo.  

Pemasangan jaringan kereta api dari Semarang-Vorstenlanden oleh pihak 

swasta NISM juga turut memperluas perkembangan ruang perkotaan, dikarenakan satu 

tempat dengan tempat lain di hubungkan oleh jalan jalan kereta api dan trem sehingga 

daerah tidak terisolasi dari daerah lain. Dengan demikian, perkembangaan ruang 

ditunjang oleh tumbuhnya infrakstruktur kolonial yang memudahkan transportasi  dan 

                                                 
186 http://en.wikipedia.org/”UrbanHistory”: http://en.wikipedia.org/”UrbanGeography. 
 
187 Handinoto. 1999. “Kebijakan Politik Dan Ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda Yang 

Berpengaruh Pada Morfologi (Bentuk dan Struktur) Beberapa Kota Di Jawa”. Paper Jurusan Tehnik 
Arsitektur, Fakultas Tehnik Sipil dan Perencanaan. Universitas Kristen Petra Surabaya, hal. 23. 
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komunikasi antar kota. Pesatnya angkutan kereta api memperkuat pengawasan 

adminstrasi kolonial, khususnya terhadap perkembangan ekonomi kolonial. Untuk 

menunjang kepentinganya, oleh sebab itu di beberapa tempat di dirikan pusat-pusat 

pelayanan sosial.188 Keberadaan kereta api dan Trem kota menjadikan kota Solo 

menjadi daerah urban. Keadaan ini di tunjang dengan perkembangan ekonomi kota 

Solo yang sejak adanya pengangkutan kereta api  masuk Solo aktifitas pasar menjadi 

semakin ramai dan mobilitas manusia semakin meningkat. Hal ini mendorong 

lahirnya budaya perkotaan. 

Setelah masuknya trem kuda di kota Solo, ide tentang pembangunan kota 

muncul atas ide pemerintah kolonial. Pembangunan kota yang diusulkan pemerintah 

tersebut juga di setujui oleh oleh kedua kerajaan di Solo yaitu Kasunanan dan 

Mangkunegaran, kemudian sekitar tahun 1890-1900an mulai di galakanya 

pembangunan kota Solo yang mengacu pada gaya tata kota Eropa.189  

Perubahaan pada bentuk pola kota moderen semakin nampak setelah tahun 

1900an yaitu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1905. 

Selain menetapkan politik etis pemerintah Belanda juga mengeluarkan Undang-

Undang desentralisai dengan memberikan kewenagan penuh bagi kotamadya atau 

Gemeente untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Semenjak peraturan ini 

ditetapkan dan realisasinya berjalan tahun 1905, kemajuan kota-kota tumbuh begitu 

cepat. Kebutuhan akan fasilitas-fasilitas baru untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat salah satunya didukung dengan didirikannya beberapa bangunan untuk 

penunjang fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan.190 Akan tetapi dalam 

                                                 
188 Suhartono, op. cit, hal. 133-134.  
 
189 Soedarmono, op. cit. 

 
190 Handinoto, op. cit, hal. 27. 
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perjalanan waktu Solo tidak mempunyai status Kotamadya atau Gemeente tetapi 

menjadi Gubernuran yang mempunyai pemerintahan yang otonomi. 

Kehadiran Undang-Undang Desentralisasi membawa hak kebebasan pihak 

swasta Eropa, dikarenakan setelah setahun munculnya Undang-undang tersebut 

tepatnya pada tahun 1906 di Solo dikeluarkanya Staatblad nomer 93 yang memuat 

peraturan pemerintah kolonial tentang penyewaan lahan di Solo yang memberi hak 

penyewa lahan kepada dua pihak yaitu: 

1.Orang Belanda, dan 

2.Orang Eropa lain yang mempunyai kegiatan usaha serta perusahaan 

dagang yang didirikan di Hindia Belanda. 

Dengan adanya peraturan ini maka orang Cina yang pada abad-19 mendominasi 

persewaan lahan di Solo harus melepaskan usahanya.191 Dengan adanya peraturan ini 

memicu semakin banyaknya kehadiran bangsa Eropa di Solo, khususnya untuk 

menanamkan modalnya di Solo.  

Kehadiran Undang-Undang Desentralisasi turut juga merubah morfologi kota 

Solo yang mengacu pada kota Kolonial bergaya Eropa, dikarenakan para penyewa 

lahan semuanya orang Belanda dan Eropa yang biasa bermukim di daerah tengah kota 

sebagai symbol kota yang moderen. Namun dalam prakteknya, Arsitek yang 

membangun gedung gedung yang ada di kota Solo lebih mencampurkan dua 

kebudayaan antara Eropa dan Jawa. Pembangunan tata ruang kota yang meniru gaya 

Eropa dan filosofi kejawen, terlihat pada pembangunan jalan-jalan kota, daerah 

administrtif, jalur Trem kota maupun posisi pemerintahaan administratif kedua kraton 

di Solo. Hal ini terlihat pada karya Arsitek Thomas Karsten yang banyak benbangun 

di kota Solo, jalan jalan yang dulu sudah ada sebagian diganti dengan nama Belanda. 

                                                 
191 Soegijanto Padmo, Tobacco Plantations and their impact on pesanat society and 

economy in Surakarta Residency:1860-1960, (Yogjakarta: Aditya Media, 1999),  hal. 5. 
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Hal ini bisa dilihat walau kerangka kota masih sama namun lingkungan sekelilingnya 

yang berubah.  

Perubahan kota di Jawa dilakukan demi kelancaran dan kepentingan kolonial. 

Penciptaan sarana dan prasarana perkotaan ditujukan demi memenuhi kebutuhan 

penjajah yaitu sebagai pusat perniagaan dan pengumpulan bahan mentah. Maka tidak 

mengherankan bahwa perkembangan perkotaan pada waktu itu, terutama daerah 

tempat tinggal dan perkantoran Eropa dibangun berdasarkan konsep atau model yang 

ada di negeri Belanda.192 Konsep Eropa yang menggambarkan keberadaan jalur term 

di tengah kota dan pembangunan sarana sosial dan insfrakstruktur berada di tengah 

kota atau pusat kota. 

Pembangunan perkotaan di kota Solo sedikit berbeda, karena dalam 

pembangunanya mengambarkan dualisme dalam konsep tata ruang kotanya. Pertama 

sebagai pusat kekuasaan Mataram menerapkan konsep kosmologi Jawa, sementara 

sebagai kota yang sejak berdiri telah mendapatkan intervensi oleh kekuatan asing, 

kota ini juga menerapkan konsep kota kolonial. Kedua  konsep ini tumpang tindih, 

konsep tata ruang yang mencerminkan filosofi masyarakat penghuninya tentu saja 

mengalami disorientasi dengan adanya percampuran cara hidup yang boleh dikatakan 

memiliki jarak budaya yang berseberangan yaitu antara budaya Timur dan budaya 

Barat.193  

Perubahaan perkotaan pada awal abad kedua puluh, karena kemajuan 

teknologi dan perluasan bisnis, layanan, dan waktu senggang bahwa kota itu berubah. 

Di 1900-1915 bahwa kebanyakan perubahan menuju kota modern terjadi. Pengubahan 

ini digambarkan sebagai perubahan dari kosmologis ke konsep ekologi. Kerangka 

                                                 
192 Nina Astiningrum, op. cit, hal. 9. 
193 Ibid, hal. 62. 
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kota tetap sama, tetapi lingkungan menjadi sama sekali berbeda.194 Dalam 

pembentukan kota-kota di Hindia-Belanda, perencanaannya disesuaikan dengan pola 

orang Eropa. Akan tetapi menurut konsepsi tradisional Jawa pusat kekuasaan adalah 

negara, dan pusat negara adalah Kraton. Dengan demikian Pemerintah Belanda dalam 

membangun kota kolonialnya tetap mempertahankan bentuk dan struktur dan tradisi 

pembangunan kota Jawa.195 Dikarenakan di Solo juga terdapat tiga kekuasaan yaitu: 

Kraton Kasunanan, Kadipaten Mangkunegaran dan Residen Solo, keadaan ini bisa 

dari bangunan sekaligus perombakan perkotaan karya Thomas Karsten di kota Solo 

yang terlihat mencampurkan konsep Eropa dan tradisional Kejawen. Seperti pada 

stasiun Balapan, pasar gelap (eks kantor DPU), Masjid Al Wustha, lapangan Manahan 

(tempat berlatih memanah keluarga Praja Mangkunegaran) yang semula berada di 

stasiun Balapan kemudian dipindah ke Manahan karena daerah tersebut digunakan 

untuk stasiun kereta api, taman Banjarsari (Villlapark) dan di dalam lingkungan Pura 

Mangkunegaran. 

Pada umumnya semua kota dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, 

meskipun keadaannya berlainan, tetapi mempunyai susunan yang hampir sama. 

Orang-orang Belanda sangat menyukai perkotaan segi empat dengan satu jalan utama 

yang menunjang pada poros kota. Begitu pula yang terjadi pada kota Solo, dibangun 

dengan pola persegi empat dengan adanya blok-blok yang dibuat dibelakang atau sisi 

jalan utama. Jalan-jalan kecil dan blok-blok yang dibuat tersebut saling berhubungan 

dengan berporos pada satu jalan utama.196 Ketika transportasi trem kota masuk di kota 

                                                 
194 Kuntowijoyo, 2000, “The Making of a Moderen Urban Ecology: Social and Economic 

History of Solo.1900-1915”, Dalam Lembaran  Sejarah Vol. 3 No.1 2000, Jurusan Sejarah Fakultas 
Sastra, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hal. 163. 

 
195 Taufik Adhi Prasangka, 2004, “Pengaruh Budaya Indis Terhadap Perkembangan 

Arsitektur di Surakarta Awal Abad XX”. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 7-9. 

 
196 Ibid. 
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Solo, pembangunan jalur trem berdampingan dengan jalan poros kota sekaligus 

menjadikan jalur trem kota menjadi sangat penting. 

Dengan semakin berkembangnya budaya perkotaan yang masuk di Solo, 

maka prasarana penunjang budaya perkotaan mulai di kerjakan dan penempatan 

sarana prasarana penting kota Solo tak terlepas dari keberadaan jaringan kereta api 

trem kota. Peletakan jalur rel trem kota Solo sepanjang dari stasiun Jebres-stasiun 

Solo Kota-Stasiun Purwosari dan sekitar stasiun Solo Balapan menjadi pusat aktifitas 

perkotaan di Solo. Sejalan dengan pesatnya perkembangnya budaya perkotaan maka 

pembangunan sarana penunjang perkotaan yang ada di kota Solo mulai dibangun 

yaitu: 

1. Pembangunan Sarana Administratif dan Jalan 

Jalur kereta api dimanfaatkan Belanda untuk menghubungkan kota-kota 

yang dianggap penting oleh pemerintah Belanda. Bisa jadi ukuran dari penting itu 

karena adanya pusat politik dan ekonomi. Setidaknya ada beberapa pertimbangan 

pembangunan rel kereta di jaman Belanda, antara lain:  

1. Sebagai jalur yang bersifat politis. Yaitu untuk mengontrol wilayah jajahannya. 

2. Sebagai jalur militer. Yaitu memudahkan distribusi tentara dalam melakukan 

ekspansi, pengamanan atau pergerakan posisi.  

3. Sebagai jalur ekonomi. Yaitu memudahkan transportasi bahan baku dan hasil 

sebuah pabrik. Pembangunan perkotaan tak terlepas dari peran politik kolonial dan 

munculnya kereta api, karena munculnya kereta api atas konsesi dari pemerintah 

Hindia Belanda sehingga daerah pedalaman Jawa dapat dibuka yang diharapkan 

untuk kepentingan kontrol ekonomi, militer, sosial dan politik kolonial agar dapat 

masuk ke daerah Jawa.197  

                                                 
197 Handinoto, op. cit, hal. 24. 
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Konsep perkotaan merupakan ide dari Pemerintah Kolonial yang 

diproyeksikan sebagai pusat pemerintahaan dan keamanan bagi daerah yang dikuasai 

dan diwujudkan dalam pembangunan fasilitas-fasilitas keamanan. Beteng Vastenburg 

sebagai bentuk nyata dari pembangunan fasilitas keamanan di Solo berada di Utara 

Kasunanan membujur dari Timur ke Barat. Rumah Residen sebagai pusat kegiatan 

administrasi Pemerintah Kolonial di Barat gapura  Kraton Kasunanan, membujur dari 

arah Timur ke Barat.198 Pembangunan lain berada di sebelah timur gedung Lodji 

Gandrung. Bangunan tersebut bekas kantor KODIM, pada zaman kolonial digunakan 

sebagai rumah komandan Pasukan Belanda dan Benteng Vastenburg sebagai pusat 

pertahanan tentara Belanda di wilayah Solo.199 

 

 
Gb. 31. Benteng Vasternburg yang di bangun 

pada tahun 1775. Sumber: KITLV. 

 

 
Gb. 32. Residentie kantoor (sekarang samping 
Bank BCA),  foto diambil pada tahun 1932. 

Sumber: Koleksi foto Pribadi Sri Asih 
 

Di Solo terdapat wilayah administrasi pemerintah Kolonial Belanda, yakni 

karesidenan meliputi wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran. Keberadaan 

karesidenan sebagai penghubung antara pemerintah Kolonial Belanda di Batavia 

dengan Susuhunan dan Mangunegara. Pada tahun 1873 karesidenan Solo sudah 

                                                                                                                                            
 

198 Gill, Ronald Gilbert, 1995, “Kota Hindia di Jawa dan Madura: Sebuah penelitian 
Morfologi tentang perkembangannya”. Disertasi Universitas Delft, hal. 155. 

 
199 http:// Solo Tempo Doeloe.com. 28/10/2008. 02.30.  
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membawahi empat afdeeling, yaitu Sragen, Klaten, Wanogiri, dan Boyolali, setiap 

afdeeling dipimpin seorang asisten residen.200 Tiga tahun setelah jalur kereta api 

masuk Solo pada tahun 1870 dan bersamaan dengan selesainya pembukaan jalur 

Semarang-Vorstenlanden, menjadikan daerah pedalaman Surakarata terbuka hingga 

pembenahan administratif wilayah Solo sangat diperlukan untuk mempermudah 

pengawasan secara administratif di setiap daerah. 

Semakin meningkatnya kebutuhan akan jalan darat maupun jalan 

penghubung pada abad ke-20, maka mulai ada jalan penghubung antar daerah dengan 

adanya jembatan dan jalan. Diperuntukan untuk mengangkut produk dari gudang ke 

setasiun kereta api yang kemudian diangkut ke pelabuhann untuk  diekspor.201 Kota 

sebagai pusat pemerintahaan dan keamanan bagi daerah sekitar yang dikuasai juga 

harus didukung oleh prasarana penghubung yang berupa jalan.202 Pembuatan jalan 

penghubung di Solo digunakan untuk administratif maupun aktifitas perekonomian. 

Maka pembangunanya sangat penting.  

Pembangunan jalan yang dibangun Daendeles dirasa sudah tidak mencukupi 

lagi pada abad ke-20, kemudian Pemerintah Kolonial membangun jalan yang berada 

di poros tengah kota. Pada jaman kota air, jalan Wiheminastraat adalah sebuah sungai 

yang membentang dari Gladag sampai daerah Pabelan dan dinamakan sungai 

Bathangan. Kemudian jalan tersebut menjadi jalan poros tengah di antara segitiga 

pemerintahaan antara Kolonial, Kasunanan dan Mangkunegaran. Ketiga pusat 

pemerintahan dipisahkan dengan jalan Wiheminastraat dan jalur rel Trem kota dari 

                                                 
200 Wasino, op. cit, hal. 19-23. 
 
201 Soegijanto Padmo, op. cit, hal. 11. 
 
202 Nina Astiningrum, op. cit, hal. 61. 
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Barat ke Timur yang melintasi depan Beteng Vastenburg.203 Jalan kereta api maupun 

jalan protokol sangat mempengaruhi dalam pengawasan administratif sekaligus 

terhadap perkembangan kota.  

  Jembatan di daerah Jurug di Solo dibangun pada tahun 1910 untuk 

menyeberangi Sungai Bengawan Solo melalui jalan darat. Jembatan tersebut  

menghubungkan wilayah Solo dengan wilayah di seberang sungai, dan daerah-daerah 

yang jauh seperti Jawa Timur. Pembanggunan jembatan itu dibiayai oleh tiga 

Pemerintah kota Solo yaitu Kasunanan, Mangkunegaran, dan Pemerintahan Belanda. 

Pengunaan konstruksi dengan logam ditetapkan pada tahun 1913, dan pada 31 

Desember 1913, jembatan Jurug dinyatakan siap digunakan dan diadakan acara 

perayaan khusus untuk meresmikan jembatan tersebut. Sebuah tenda dibangun di 

pintu masuk jembatan untuk menyambut para tamu seperti Sunan, Mangkunegara, 

Residen Solo, Patih dari Kasunanan dan pejabat lainnya. Hampir semua pejabat 

menghadiri upacara, termasuk di antaranya Komandan Militer, Asisten Residen Solo, 

Asisten Residen Sragen, para pejabat pemerintah kolonial, pribumi pejabat 

pemerintah, para pangeran, dan perwakilan dari pemilik tanah. Dalam upacara 

peresmian jembatan Jurug juga dihadiri Sri Pakualam dan Pangeran Notodirojo dari 

istana Paku Alam di Yogyakarta yang hadir pada pukul 10.00 pagi. Pada peresmianya 

juga dimeriahkan oleh penampilan Orkestra Kepatihan dan gamelan, kemudian Sunan 

berjalan melintasi jembatan, dan naik menuju ke arah Palur, ke arah timur atau ke 

kota border.204 Setelah pembangunan jembatan rel kereta api negara SS yang 

                                                 
203 Semenjak pembangunan perkotaan di kota Solo pada abad 20an, jalan utama Surakarta 

yang dahulu terletak di jalan Daendeles (sekarang jalan Dr. Rajiman) berpindah ke jalan pusat kota 
Solo yang bernama jalan Wiheminastraat (sekarang jalan Slamet Riyadi). Pemberian nama jalan 
Wiheminastraat diambil untuk mengenang kenaikan tahta Ratu Belanda Wihemina yang mengantikan 
Ratu Emma. 

 
204 Kuntowijoyo, op. cit,  hal. 169. 
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menghubungkan jalur antara Madiun-Solo yang melintasi Bengawan Solo pada tahun 

1884 sampai Solo, maka pada abad ke-20 mulai ada pemikiran akan kebutuhan jalan 

penghubung darat sebagai penghubung antar daerah administratif yaitu jembatan. 

 

 
Gb. 33. Gambar diatas adalah jembatan Jurug. 

Sumber: Koleksi pribadi Niko 

 

 
Gb. 34. Gambar diatas adalah ketika para 
pejabat pemerintahan dan Kraton sedang 

menghadiri peresmian jembatan Jurug. Sumber: 
KITLV 

 

 
Gb. 35. Gambar diatas adalah jembatan Bacem. 

Sumber: Koleksi pribadi Niko 

 

 
Gb. 36. Gambar sebelum adanya jembatan  
penyebrangan, jalan penghubung dengan 

mengunakan kapal penyebrangan. Gambar 
diambil pada tahun 1923. sumber: KITLV 

 
Jembatan penting di Solo lainnya adalah jembatan Bacem, jembatan yang 

menghubungkan kota Solo dengan wilayah Selatan, Wonogiri dan Pacitan. 

Pembangunan jembatan ini dibiayai oleh Kasunanan dengan biaya 50.000 gulden 

dengan menggunakan kredit dari pemerintah kolonial. Sebenarnya sudah mulai 

dibangun pada tahun 1908, akan tetapi jembatan Bacem mulai serius dikerjakan oleh 

Pemerintah pada tahun 1912. Bahan material didatangkan dari pabrik Amerika Serikat 
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Steel Product Co dengan harga 23.000 gulden. Jembatan itu kemudian dibuka oleh 

Sunan pada tanggal 8 Januari 1915. Mereka yang melintasi jembatan harus membayar 

tol sebesar 1 sen bagi mereka yang berjalan, dan 1 gulden bagi mereka yang 

mengendarai sebuah automobile.205  

Setelah pembangunan jembatan Bacem selesai maka pada pihak NISM tahun 

1916 juga mulai membuka jalur kereta api baru menuju daerah selatan dari Solo 

sampai Wonogiri-Batoeretno-Kakap. Jalur ke selatan tersebut dengan melintasi 

Sungai Bengawan Solo sampai desa Kronelan. Selanjutnya diteruskan ke selatan 

sampai desa Samin ke selatan lagi menuju Sukoharjo, Nguter, Tekaran, Wonogiri, 

Batoeretno dan Kakap. Jalur ke selatan ini diresmikan pada 1 April 1922, dengan 

stasiun utamanya di Solo Kota (Sangkrah).206 Dalam melintasi Sungai untuk menuju 

ke arah selatan diperlukan jembatan jalur rel seperti halnya jalur milik SS dari 

Madiun-Solo yang melintasi sungai bengawan Solo dan keberadaannya sudah lebih 

dulu ada. 

 

 
Gb. 37. Gambar diatas adalah lokomotif 

milik NISM yang menggunakan jembatan 
rel untuk menyebrangi sungai untuk 

menghubungkan daerah di Solo. Foto 
diambil tahun 1936. Sumber: KITLV 

 

 
Gb. 38. Gambar diatas kereta api sedang melintasi 
sungai Pepe di Solo pada tahun 1932 di kampung 
Bibis Kulon, Banjarsari Solo. Sumber Solo Pos 21 

Februari 2009. 

 

                                                 
205 Ibid. 

 
206 Lihat Sajid, op. cit, hal. 65 dan Imam Subarkah, op. cit,  hal. 30. 
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Dengan berkembanganya jaringan transportasi kereta api, pembangunan 

jalan serta jembatan serta berkembangnya perusahaan perkebunan yang ada di Solo 

pada abad 20an, menjadikan kota Solo sangat penting dan sebagai pusat kegiatan 

ekonomi di daerah Kejawen. Aktifitas ekonomi perkotaan di Solo menjadikan kota 

Solo sebagai kota penting dan padat. Berkaitan dengan itu maka status perwakilan 

kolonial untuk Batavia di Solo yang sebelumnya dipimpin seorang Residen dinaikan 

statusnya menjadi Gubernur. Oleh karena itu Pembangunan rumah pemimpin Belanda 

berpangkat Gubernurman tersebut ditempatkan berada di sebelah Utara kraton 

Kasunanan pada tahun 1928. Akan tetapi pada 12 Desember 1948 terbakar akibat 

agresi militer Belanda di Solo yang menyebabkan pertempuran antara rakyat 

indonesia dan militer Belanda.207  

 

 
Gb. 39. Gambar diatas adalah Gouverneurshuis 
(Rumah Gubernur), Sekarang dipakai sebagai 

Balaikota Solo. 

 

 
Gb.40. Gambar diatas adalah Gouverneurshuis 

(Rumah Gubernur) yang terbakar pada 21 
Desember 1948. akibat Agresi militer Belanda 

di kota Solo. 
Sumber: Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: Beeld  van de Vorstenlenden, 

(Nederlands: Asia Major, 1998). 
 

Keberadaan petinggi kolonial baik Residen maupun Gubernur di Solo 

memberikan dampak yang sangat luar biasa. Disamping itu kota Solo yang menjadi 

tempat berkumpulnya para pimpinan perusahaan perkebunan setiap akhir pekan, oleh 

karena itu membuat kota Solo harus menata maupun membuat ruang publik bagi 

                                                 
207 Lihat Sajid, Ibid, hal. 70. 
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orang-orang eropa. Untuk itu dibangunlah sebuah gedung guna keperluan petinggi 

penguasa Kolonial dan petinggi di Solo yang dimotori oleh Dezentje yang 

memanfaatkan lahan yang ada di tepi jalan kereta api trem kota antara Gladag sampai 

Purwosari. Gedung itu sekarang bernama Lodji Gandrung.208 Keberadaan Lodji 

Gandrung memberikan akses sosial untuk kepentingan Kolonial agar digunakan untuk 

saling berinteraksi sesama bangsa Eropa.  

Hal ini oleh pihak Kolonial sangat diperhatikan seperti: Benteng, rumah 

Residen, jembatan penghubung jalan darat maupun jalur kereta api khususnya di pusat 

kota Solo di sepanjang jalan Wiheminastraat yang diperuntukan untuk pengontrolan 

administratif, militer dan politik di daerah Kasunanan dan Mangkunegaran oleh 

Pemerintah Kolonial. Maka penempatan pembangunan daerah Administratif  kota 

Solo berada di pinggir rel dan jalan Wiheminastraat. 

2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Perkotaan. 

Perkembangan transportasi kereta api seperti yang sudah dijelaskan di muka 

kereta api termasuk di kota Solo sebagai alat transportasi yang memudahkan adanya 

mobilitas suatu daerah ke daerah lain maupun dalam jarak yang dekat di dalam kota. 

Mobilitas yang sangat tinggi tersebut menyebabkan kota Solo menjadi tempat daerah 

tujuan yang kemudian menjadi ramai sehingga mulai berkembangnya budaya 

perkotaan di Solo. Pesatnya aktifitas perkotaan di kota Solo serta merta mulai 

dibangunnya juga fasilitas-fasilitas sosial sebagai penunjang masyarakat dalam 

perkotaan. Pembangunan fasilitas perkotaan sebagai berikut: 

a. Munculnya Sarana Penerangan Listrik dan Trem Listrik. 

Keberadaan listrik merupakan sarana penerangan yang dibutuhkan bagi 
masyarakat perkotaan, khususnya di malam hari dikarenakan sewaktu malam hari 
menjadi sangat gelap. Sebelum penerangan listrik masuk ke kota Solo, di jalan-jalan 

                                                 
208 Soegijanto Padmo, op. cit, hal. 12-14. 
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kota yang digunakan sebagai penerangan masih menggunakan Lampu Ting, yakni 
lampu teplok yang memakai kaca dimasukkan dalam suatu tempat yang terbuat dari 
seng, dan berbentuk persegi empat. Lampu-lampu tersebut digantungkan pada 
pertengahan jalan yang ramai pada setiap jarak satu meter dipasang satu buah lampu 
penerangan. Akan tetapi ketika musim penghujan tiba banyak lampu yang mati karena 
terkena air dan tertiup angin kencang.209 Hal ini menjadikan kebutuhan akan sarana 
penerangan yang tahan akan kondisi cuaca sangatlah diperlukan. 

Kehadiran jaringan kereta api di Solo juga memicu lahirnya budaya perkotaan 
di kota Solo, oleh sebab itu Pemerintah tradisional dalam hal ini Kraton Kasunanan 
serta Mangkunegaran bekerja sama dengan Pemerintah Kolonial membangun sebuah 
kota modern di Solo. Dalam hal ini sarana penerangan bagi kota sangatlah dibutuhkan 
untuk memenuhi kebutuhan akan penerangan, maka pembangunan fasilitas penting 
sebagai penunjang sarana penerangan perkotaan di Solo mulai diperkenalkan oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda, Mangkunegaran dan Kasunanan ialah elektrifikasi.210  

Lisensi pembangunan sarana penerangan ini kemudian diberikan pada 
perusahaan Belanda Solosche Electriciteit Maatschappij (SEM) untuk mendirikan 
pabrik listrik pada tahun 1902. Listrik itu kemudian dijual dengan harga bulanan 20 
sampai 30 sen per lampu, sehingga hanya orang-orang Eropa dan masyarakat lapisan 
kelas atas yang mampu berlangganan. Setelah listrik itu benar-benar menyala pada 
malam Sabtu tanggal 19 April 1902. Segera di rumah-rumah orang asing dan lapisan 
atas dialiri listrik, menggantikan aerogeen (gas alam). Akan tetapi rumah-rumah 
wong cilik biasa masih mengunakan lampu dengan minyak tanah.211 Meskipun listrik 
sudah masuk ke Solo, akan tetapi masih sangatlah mahal bagi masyarakat biasa dan 
termasuk sarana mewah yang hanya bisa dibeli pada orang orang kelas atas. Padahal 
keberadaan listrik sangatlah dibutuhkan masyarakat Solo, apalagi sewaktu malam 
hari. 

Pembangkit sekaligus perusahaan listrik Solosche Electriciteit Maatschappij 
(SEM) ini kemudian didirikan dan ditempatkan di dekat stasiun NISM Purwasari. 
Dana modal untuk pengadaan mesin genset tersebut ditanggung bersama oleh pihak 
Pemerintah Belanda, Kraton Kasunanan dan Pemerintah Mangkunegaran, serta para 
saudagar dan juga para hartawan.212 Dari hasil pengadaan genset tersebut maka hasil 
laba maupun kerugian ditangung bersama oleh kedua kerajaan, bisa dilihat bahwa 
budaya perkotaan di Solo memicu pandangan bisnis baru yang semula hanya berbisnis 
pada industri Gula dan perkebunan. Pembangunan sarana bagi perkotaan menjadi 
peluang melebarkan sayap dalam hal bisnis bagi kedua kerajaan, dan pemerintah 
hanya memfasilitasi dalam penadanaanya yang hasilnya kelak juga untuk kepentingan 
kolonial dan masyarakat Eropa yang tingal di Solo. 

Keberadaan Solosche Electriciteit Maatschappij (SEM) menjadikan daerah 

Purwasari pun berkembang menjadi semacam wilayah perindustrian yang ditopang 

                                                 
209 Sajid, op.cit, hal 68. Lampu Ting adalah alat penerangan yang berbahan dari minyak yang 

diberi sumbu kecil yang dibakar sehingga timbul api sebagai sumber penerangannya. 
 
210 Susanto, “Penetrasi Budaya Asing”. (Dalam Diakronik Vol. 1 No. 5 Juli 2004). 
 
211 Ibid. 
 
212 Sajid, op. cit,  hal. 69. 
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dengan adanya energi listrik dari SEM. Besar kemungkinan, pemilihan tempat di 

Stasiun Purwosari sebagai tempat berdirinya SEM ini dimaksudkan sebagai 

perimbangan wilayah di kota Solo karena diwilayah timur Solo sudah mulai tumbuh 

menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan sekaligus dekat dengan stasiun kereta 

api yang sebagai alat transportasi dan alat pendistribusian antar daerah luar Solo.213 

Setelah kekuatan arus listrik yang tersedia di Kota Solo sudah cukup 

memadai untuk melayani kepentingan penduduk Kota, maka pihak perusahaan NISM 

mempertimbangkan penggantian trem uap dengan trem bertenaga listrik dengan 

maksud agar fasilitas pengangkutan ini lebih efisien dan efektif melalui penggantian 

ini maka diharapkan tenaga yang dihasilkan lebih besar dan dapat dimanfaatkan untuk 

pengangkutan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.214 Hal ini sebagai 

pertimbangan NISM yang bermotif ekonomi. sebagai perusahaan swasta yang 

berkantor di Semarang, NISM memanfaatkan jaringan listrik yang berdekatan dengan 

stasiun NISM Purwosari untuk menganti trem batu bara dengan trem listrik. Dalam 

pandangan NISM  ini peluang untuk  perluasan jaringan kereta api sekaligus mencari 

laba sebanyak-banyaknya dalam pelayanan bidang transportasi kereta api.  

Penggantian trem ini terjadi pada tahun 1912 dengan trem tenaga listrik yang 
menggantikan batu-bara (tenaga uap) sebagai bahan bakar trem. Sebagai akibatnya 
gudang-gudang penimbunan batu-bara di stasiun Purwosari berubah fungsinya tidak 
lagi menampung batu-bara namun digunakan sebagai penampungan barang-barang 
dagangan yang akan diangkut dengan trem tersebut baik dari luar daerah maupun 
dalam kota Solo. Stasiun pemberangkatan mulai dipindahkan dari stasiun Purwosari 
ke stasiun Jebres yang memiliki fasilitas penampungan pergudangan yang lebih baik. 
Pelayanan trem listrik menjadi satu-satunya perluasan jaringan pengangkutan trem 
penumpang dan barang jarak dekat yang dikelola oleh NISM, karena sejak itu kereta 
api NISM hanya melewati jalur dari Solo, Yogyakarta dan Semarang.215 Pergantian 
trem listrik ini mengikuti perkembangan moderenisasi transportasi yang ada di 

                                                 
213 Susanto, op. cit. 
 
214 Ibid. 
 
215 Kusumastuti, “Sejarah Dan Morfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial-Orde 

Baru”. Disampaikan dalam Seminar Akhir Solo Heritage Society. Solo 21 Agustus 2004, hal. 63. 
 

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



 cxlvii 

Batavia yang lebih dulu muncul oleh perusahaan trem swasta Batavia Electrische 
Tram Mij. Dengan jalur, Harmonie–Jakarta (1899-1900), Kalibesar Wetan–Jakarta 
Poost (1907), Menteng–Gambir–Harmonie (16 Oktober 1912), Gambir– 
Vriymetselaarsweg (2 Januari 1913).216 

Perluasan jaringan trem listrik dan kereta api juga berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi kota. Pertama, dilihat dari pusat keramaian di stasiun sebagai 
tempat berhentinya kereta atau trem. Stasiun menjadi tempat berkumpul manusia dan 
terakumulasi dengan sikap serta prilakunya. Selain itu, stasiun menjadi lahan aktivitas 
perekonomian seperti munculnya warung-warung makan serta para pedagangan 
asongan yang menjajakan berbagai dagangannya di dalam gerbong kereta. Kedua, 
munculnya pusat kehidupan yang lebih banyak pada jalur-jalur perlintasan kereta api 
maupun trem. Tempat-tempat yang terisolasi jauh dari keramaian kota dapat 
dijangkau. Bangunan seperti halnya pasar, hotel, bengkel kereta, warung kopi, dan 
bangunan baru lainnya banyak bermunculan untuk keperluan perluasan jaringan 
kereta dan trem.217 

b. Pembangunan Sarana Air Bersih 

Dengan berkembangannya perkotaan di Solo menjadikan kota Solo menjadi 
daerah padat penduduk yang dirasa sangat mempengaruhi sangat mengangu keadaan 
air tanah, sehingga kebutuhan akan air bersih sangat dibutuhkan. Maka pada tahun 
1931 di Solo berdiri perusahaan air minum yang mengalir untuk keperluan rumah 
tangga, pemikiran akan kebutuhan sarana air besih merupakan inisiatif dari Residen 
Solo. Kemudian perusahaan air minum ini diberi nama N.V. Hoodgruk Water Leiding. 
Sumber sarana air bersih berasal dari daerah Cakratulung, kawedanan Delanggu 
kabupaten Klaten. Enam tahun kemudian perusahaan ini mengadakan assainering, 
yaitu membuat saluran air di dalam kota dengan memasang Gorong-gorong dari beton 
dan besi yang membentang di dalam kota. Dana pembuatan perusahaan dan 
pemasanganya dipinjami oleh pemerintah Belanda, bersama dengan Kasunanan dan 
Mangkunegaran.218 Dengan demikian perusahaan air bersih tersebut adalah milik 
Kasunanan dan Mangkunegaran yang dananya dipinjami oleh pemerintah akan tetapi 
pengelolaanya dan pengerjaanya diurusi oleh kedua kraton, serta laba maupun 
kerugianya pun ditangung bersama.219 Pemerintah hanya memfasilitasi dalam 
pendananya saja. Pemerintah hanya mengharapkan agar masyarakat Eropa yang tingal 
di Solo bisa mendapatkan sarana perkotaan yang sama seperti di negara asalnya. 

c. Pembangunan Sarana Hiburan Masyarakat 

Dampak adanya kereta trem kota di Solo juga berpengaruh pada budaya 
hiburan masyarakat Eropa, aneka hiburan juga sudah mulai diperkenalkan di kota 
Solo, salah satunya adalah dibangunnya gedung-gedung bioskop yang kemudian 

                                                 
216 www.semboyan35.com. 07.06.2004. 
 
217 Sri Retna Astuti, Kereta Ambarawa – Jogjakarta Suatu Kajian Sejarah Sosial Ekonomi 

Pada Abad Ke-19, ( Yogyakarta: Laporan Penelitian Jurahnitra, 1994), hal. 8. 
 

218 Sajid, op. cit.  
 
219 Heri Dwiyanto, 1995, “Pembangunan Bidang Kesehatan Di Praja Mangkunegaran Pada 

Masa Mangkunegoro VII”. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta,  hal. 42-43. 

 

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



 cxlviii 

menjadi kegemaran warga kota Solo. Sarana hiburan yang lebih sering didatangi oleh 
orang-orang Eropa untuk memanjakan gaya hidupnya adalah gedung-gedung bioskop 
serta feestterein (gedung Schouwburg). Pertunjukan bioskop pada tahun 1914 sudah 
lebih dari satu dasawarsa dikenal di kota Solo. Gedung bioskop hingga akhir 
kekuasaan Kolonial Belanda, di kota Solo setidaknya ada dua buah gedung bioskop 
yang sering dikunjungi oleh orang-orang Eropa dan Belanda, yakni Gedung Nieuw 
Bioscoop yang terletak di perempatan Pasar Pon, dan Gedung Bioskop Schouwburg 
Poerbajan yang terletak di sebelah utara kantor Residen di tepi Sungai Pepe.220 
Keberadaan posisi penempatan gedung bioskop tersebut berada dekat dengan halte 
maupun jalur kereta api, dikarenakan posisi bioskop di pusat kota Solo maka 
pemilhan transportasi kereta trem kota diperuntukan sebagai alat transportasi jarak 
dekat dalam melakukan perjalanannya ke tempat hiburan. Bisa dikatakan bahwa 
kedua gedung bioskop tersebut berada dekat dengan jaringan kereta api, seperti 
Gedung Nieuw Bioscoop berdekatan dengan jalur halte Pasar Pon dan Gedung 
Bioskop Schouwburg Poerbajan berdekatan dengan halte di Javanese Bank dan halte 
di Pasar Gede. 

 

 

Gb. 41. Gedung Nieuw Bioscoop yang terletak di 
perempatan Pasar Pon. (masa orde baru menjadi 
gedung Dedy Theater, Sekarang menjadi arena 

billiard Snocker) Foto diambil tahun 1936. 

 

 

Gb. 42. Gedung Bioskop Schouwburg 
Poerbajan  yang terletak di sebelah utara 

kantor Residen atau Gubernemen (masa orde 
baru menjadi gedung Fajar Theater, Sekarang 
menjadi pertokoan) yang berada di tepi Sungai 

Pepe. Foto diambil tahun 1976. 

Sumber: Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: Beeld  van de Vorstenlenden, 
(Nederlands: Asia Major, 1998). 

 

Pada tahun 1930-an, orang priyayi temasuk yang bertempat tinggal di kota-
kota Kabupaten seperti Sragen, Klaten, dan Wonogiri sudah dapat menikmati hiburan 
bioskop di kota Solo yang dibintangi oleh Rudolf Valentino, Herald Loyd, dan Gloria 
Swanson. Gedung bioskop yang terletak di perempatan Pasar Pon (Nieuw Bioscoop) 
untuk hiburan masyarakat pada masa itu, warga menyebutnya dengan sebutan 
“gambar sorot atau gambar hidup” karena filmnya bisu tidak terdapat suara, dan 
mereka hanya dapat menyaksikan gambar yang disorotkan dari proyektor ke layar 
serta gambarnya dapat bergerak. Adapula bioskop yang diputar dengan berkeliling, 
biasanya penduduk kota Solo menyebutnya dengan nama “Bioskop Pes”, karena film 
yang diputar dalam bioskop ini selalu tentang penyakit Pes di desa-desa. Menurut 
Residen Solo F.P Sollewijn Gelpke, tujuan dari pemutaran film ini oleh Pemerintah 
Kolonial adalah memberikan pengetahuan kepada penduduk untuk membiasakan 
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hidup sehat dan bersih agar terhindar dari wabah Pes. Untuk menikmati “bioskop” ini 
dapat mereka tonton dengan membayar tiket seharga 10-15 sen.221  

Dengan semakin meluasnya jaringan kereta api pada tahun 1930, kereta api 
sudah mampu menghubungkan disegala penjuru daerah menuju kota Solo. Dengan 
demikian membuat perjalanan orang untuk mencari hiburan di kota Solo semakin 
mudah dan efisien. Kondisi ini juga tak terlepas dari peranan stasiun dan halte trem 
sebagai titik pemberhentian tujuan penumpang untuk mencari apa yang dibutuhkan di 
kota Solo. Bagi perusahaan kereta api ini sangat menguntungkan dikarenakan orang-
orang yang datang diluar Solo yang datang untuk melihat bioskop dengan 
mengunakan kereta api. Keberadaaan Bioskop ini jika dilihat, tak hanya sebagai 
hiburan semata namun terdapat adanya symbol rasa kebangaan warga eropa di Solo 
terhadap saudara-saudaranya di Negara induknya di Eropa yang sama sama bisa 
menikmati hiburan bioskop ini.   

Sarana hiburan lain di kota Solo di sepanjang jalur kereta trem adalah taman 

Sriwedari. Taman Sriwedari terletak berhadapan dengan halte trem Bendo, nama 

Bendho diambil dikarenakan pada jaman dulu tumbuh pohon Bendho yang besar dan 

rindang yang digunakan untuk bersantai pada musim panas. Pembangunan taman 

Sriwedari (Royal Garden) di bangun oleh Pakubuwana X (1893-1939) melalui 

inisiatif Patih Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV yang terkenal kemampuanya 

dalam mengelola kerajaan dan pembangunanya menghabiskan dana ribuan gulden. 

Pembangunan yang menghabiskan dana ini disebabkan karena banyak di tempatkan 

bermacam-macam binatang dan tanaman hias serta bunga-bunga yang dikelompokan 

menurut jenisnya. Orang orang biasa menyebutnya sebagai kebon raja. Pembukaan 

taman Sriwedari pada tahun 1899 yang dirayakan secara besar besaran. Rakyat yang 

datang sangat banyak dan mereka datang dengan berjalan kaki, karena belum banyak 

angkutan, adanya hanya kereta trem, Dokar dan Bendi.222 Keberadaan halte trem 

Bendho didepan taman Sriwedaari sebagai tempat pemberhentian trem sangat penting 

karena, sebagai tempat tujuan penumpang yang ingin berwisata di taman Sriwedari 

dengan mengunakan transporasi kereta trem sebagai sarana perjalannya. 

  

                                                 
221 Ibid. 
222 Lihat Sajid, op. cit,  hal. 71-73. 
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Gb. 43. Gerbang Sriwedari sekaligus sebagai halte 

Trem. Foto diambil tahun 1940.  

 
Gb. 44. Taman Sriwedari  dari dalam. Foto 

diambil tahun 1940. 
Sumber: Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: Beeld  van de Vorstenlenden, 

(Nederlands: Asia Major, 1998). 
 

Seiring dengan perkembangan perkotaan di Solo maka pada Pemerintahaan 

K.G.P.A.A. Mangkunegara VII juga membuat taman kota sekaligus sebagai 

Momentum buat anak-anaknya. yaitu Taman Tirtonadi terletak di kampung Gondang 

Wetan Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari. Taman ini dibangun di pinggir 

Kali Pepe dan Kalianyar. Partimah Park adalah taman rekreasi bagi anak-anak dan 

juga terletak satu kompleks dengan Taman Tirtonadi. K.G.P.A.A. Mangkunegara VII 

memberi nama taman bermain ini sesuai dengan nama puteri bungsunya, B.R.A. 

Partimah. Taman ini terletak di sebelah timur kolam teratai. Taman yang bernama 

Taman Partimah ini berfungsi sebagai taman rekreasi bagi anak-anak. Sedangkan 

taman yang bernama Taman Partini tersebut merupakan sarana rekreasi yang juga 

dilengkapi dengan lapangan olahraga dan pemandian. Di taman tersebut diadakan 

hiburan pertunjukan wayang orang dan ketoprak Kusumawardani Plein merupakan 

lapangan milik Mangkunegara VII yang dibangun untuk memperingati kelahiran 

puterinya, yaitu B.R.A. Siti Nurul Kamaril Ngarasati Retno Kusumawardani.223 

Seiring dengan merebaknya budaya perkotaan maka munculah sarana 

hiburan bagi masyarakat Eropa, khususnya pada malam hari. Sarana ini digunakan 

untuk melepas penat sehabis bekerja dan saat menghabisakan waktu di malam 
                                                 

223 Nina Astiningrum, op. cit, hal. 11. 
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panjang menjelang libur kerja. Penduduk Eropa biasanya menghabiskan waktunya di 

gedung Schouwburg (gedung Theater Kota)  maupun Soos. Soos, singkatan dari kata 

Belanda Societiet, ialah tempat pertemuan Belanda yang eksklusif. Kecuali untuk 

keperluan rapat-rapat organisasi, Soos juga menjadi tempat pertemuan publik, yang 

dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan rekreasi, pementasan sandiwara, pesta 

sekolah, pertandingan permainaan dan lain sebagainya.224  

Pengunjung Soos didominasi oleh kaum pria dengan mencari hiburan 

bermain billiard, dengan berjalanya waktu kaum perempuan juga sudah mulai 

berdatangan di soos berbagi hiburan dengan kaum pria. Di tempat Societeit-Societeit 

ini juga pada umumnya untuk pesta dansa (termasuk pula dansa menggunakan 

topeng) orang Belanda dengan musik-musik barat dan sesekali bahkan Sunan dan para 

putra sentana mengunjunginya dan ikut berdansa di Bal Masquee. Oleh karena jenis 

dansa yang dilakukan umumnya disebut dengan Ball Room, mungkin juga karena di 

dalamnya terdapat fasilitas untuk main billiard maka gedung ini oleh penduduk kota 

Solo sering juga disebut Gedung Kamar Bola.225 Gedung ini bernama Societeit 

Sasono Suko (SSS), mulai dibangun pada tahun 1918 oleh seorang arsitek bernama 

Atmodirono. Masyarakat awam menamakan gedung ini dengan “Kamar Bola” karena 

bangunan klasik yang bagian depannya dilengkapi dengan ornamen candi ini setiap 

malam selalu dipakai oleh orang-orang Belanda untuk bermain bola sodok atau 

billiard.226 Gedung tersebut mengalami renovasi dan selesai di perbahurui tahun 

1920.227  
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Keberadaan Societeit Sasono Suko (SSS) juga berdekatan dengan Societeit 

lainya yaitu Soos Militer yang khusus digunakan untuk pertemuan dikalangan Militer, 

tepatnya di sebelah timur Societeit Sasono Suko (SSS). kedua gedung tersebut 

dibangun pada masa pemerintahan Mangunegara VII.228 

Pembangunan dan penempatan Societeit di Solo berdekatan dengan 

pemukiman elite Eropa dan tempat transit kereta api yang berupa stasiun maupun 

halte-halte Trem. Bisa dilihat pada  Societeit Sasono Suko (SSS) dan Societeit Militer 

yang berada dekat dengan kraton Mangkunegaran serta pemukiman Eropa di 

Villapark dan berdekatan juga dengan stasiun Balapan dengan jalur Semarang-

Vorstenlanden.  

Kemudian yang keempat adalah Societeit Habiprojo yang terletak di wilayah 

selatan kota ini di wilayah Kraton Kasunanan, tepatnya di sebelah selatan pasar 

Singosaren dan menghadap ke arah timur. Dalam kartu pos yang diterbitkan oleh 

Toko Gebr Haye dari Solo ini dalam bahasa Belanda berjudul: “Habiprojo, Inlandsche 

Societeit”. Artinya: “Habiproyo, Sositet Pribumi”. Gambar tersebut memperlihatkan 

Gedung Habiproyo di Jalan Singosaren alias Pasar Pon (kini nama resminya Jalan 

Gatot Subroto). Pada dinding depan ada tulisan yang berbunyi: “1831 Bondo 

Loemakso 1826 Societeit Habiprojo”. Angka tersebut adalah tahun pendirian dalam 

tarikh Jawa. Tahun Jawa 1826 dan 1831 sama dengan tahun 1896 dan 1901 setelah 

Kristus. Bararti Socitet Habiprojo didirikan pada tahun kenaikan tahta Susuhunan 

Paku Buwono X. Bondo Loemakso yang didirikan pada tahun 1901 dahulu adalah 

bank dan pegadaian dari kraton. Pada tahun 1917 Bondo Loemakso dipindahkan ke 

gedung sendiri yang di Jalan Supit Urang.229 Sebelum bank dan pegadaian kraton 
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dipindah ke jalan Supit Urang, maka keberadaan Societeit dan Bank menjadi satu 

bangunan. 

Pada tahun 1934 gedung Societeit Habiprojo ini menjadi saksi penting 

lahirnya Partai Indonesia Raya atau Parindra, sebagai pimpinanya adalah Dr. 

Sutomo.230 Dalam penempatanya berdekatan dengan pemukiman elite Eropa di 

sepanjang jalan poros tengah Wilheminastraat maupun pusat perdagangan di Coyudan 

maupun pasar Pon, serta dekat dengan halte Trem pasar Pon dan Ngapeman.  

Selanjutnya Societeit De Harmonie yang terletak di bagian timur kota yang 

bedekatan dengan pemukiman Eropa di daerah Lodji Wetan serta dekat dengan daerah 

perkantoran dan pusat militer Pemerintah Belanda. Secara penaman kampung Lodji 

Wetan dikarenakan pemukiman Bangsa Belanda serta rumah Asisten Residen Solo 

berada di timur sekitar Benteng Vastenburg. Banyakaan rumah Belanda yang 

berbentuk Lodji atau rumah bertembok besar yang bergaya Eropa di sebelah timur 

maka disebut Lodji Wetan.231  

 

 

 

 

 
Gb. 45. Societeit Habiprojo 

(Sekarang berubah menjadi pasar 
Singosaren, pertokoan serta 

perdagangan handphone). Foto 

 

 
Gb. 46. Societeit Sasono 
Suko (SSS). (Sekarang 

berubah menjadi Gedung 
Monument Pers). Foto 

 

 
Gb. 47. am(Sekarng berubah 
menjadi areal pertokoan dan 

Ruko-ruko perdagangan). 
Foto diambil tahun 1930. 
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231 Ibid, hal. 61.  
 

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



 cliv 

diambil tahun 1910. diambil tahun 1920. 
Sumber: Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: Beeld  van de Vorstenlenden, 

(Nederlands: Asia Major, 1998). 
 
Societeit De Harmonie yang didirikan pada tahun 1874, berada dekat dengan 

stasiun Sangkrah sekaligus dekat dengan halte Trem depan Beteng Vastenburg 

maupun halte di Javanese Bank. Keberadaan Societeit merupakan gedung hiburan 

yang hanya didatangi oleh kalangan bangsa Eropa dan Belanda,  khususnya untuk 

dapat menikmati kehidupan dan budaya Eropa Style di Solo. Gedung tersebut 

digunakan untuk acara-acara sosial, klub musik, operet, orkestra, seni (termasuk tari-

tarian) dan aktivitas waktu luang seperti permainan billyard.232 Penempatan Societeit 

De Harmonie sebagai milik bangsa Eropa Belanda dikarenakan pada pihak kedua 

kerajaan sudah mempunyai gedung sendiri-sendiri, seperti kraton Kasunanan sudah 

memiliki Societeit Habiprojo, Mangkunegara memiliki Societeit Sasono Suko (SSS) 

dan Societeit Militer. Sedangkan untuk Pemerintahan Belanda juga memiliki gedung 

sendiri demi kepentingan bangsanya maka pendirian Societeit De Harmonie berada di 

tengah kota berdekatan dengan pusat kota dan daerah administratif Belanda. 

Peletakan Soos di dekat pemberhentian kereta api tidak menutup 

kemungkinan, orang orang yang ada di daerah luar Solo berdatangan untuk mencari 

hiburan di Soos-soos yang ada di Solo dengan mengunakan transportasi kereta api 

dalam perjalananya menuju Solo. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki maupun 

mengunakan transportasi penghubung ke tempat tujuan dengan mengunakan 

transportasi jarak dekat berupa dokar maupun Bendi yang di tarik kuda. Penempatan 

Soos-soos yang berdekatan dengan Kraton serta merta membawa berdampak pada 

peralihan gaya hidup yang tradisional menjadi moderen, mengikuti budaya Eropa 

sejalan dengan lahirnya budaya perkotaan di Solo. 

                                                 
232 Kuntowijoyo, op. cit,  hal. 174. Dalam rangka untuk dapat mengatur acara kegiatan 

sosial, senidan aktivitas waktu luang,  maka societeit didirikan bernama Societeit de Harmonie  
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d. Pembangunan Sarana Post dan Telekomunikasi 

Keberadaan kereta api trem kota semakin sangat penting di Solo pada abad 

ke-20an, maka penempatan kantor kantor penting berhadapan langsung dengan jalur 

trem kota. Hal ini terlihat pula pada pembangunan sarana post, telegraf dan telepone 

yang ada di Solo, tepatnya di sebelah utara benteng Vastenburg. Karena sangat 

pentingnya sarana ini maka kantor yang paling sibuk jelas pada Kantor Telefoon 

Maatschappij der Vorstenlanden, Post dan Telegraf. Layanan ini dibuka setiap hari, 

dari hari Senin sampai Sabtu Pukul 7.00-18.00. Kantor pos bahkan ditambah jam 

kerjanya, kantor tersebut dibuka setiap hari Senin sampai Minggu dari Pukul 7.00 

sampai 17.00.233 Meskipun satu kantor, akan tetapi untuk pelayanan, jam kerja beda 

satu sama lainya. Terlihat pada foto bahwa nama ketiga instasi tersebut jadi satu. 

Penempatan jalur trem di depan halte agar jalur pendistribusian post bisa lebih cepat 

sampai tujuan. Dengan semakin tumbuhnya budaya perkotaan di Solo bertambah pula 

sarana penunjangnya. 

 

 

 

 

 

 
Gb. 48. Kantor Post, Telegraf dan Telefon (sekarang menjadi Kantor 

                                                 
233 Ibid, hal 173. 
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Telkom). Foto diambil tahun 1930. Sumber: koleksi foto Sri Asih. 
 

Sarana komunikasi lainya sekaligus hiburan adalah Radio. Pada pada 

permulaanya radio muncul di Indonesia pada tahun 1930, sebuah Badan Pemerintah 

yang mengusahakan siaran Radio bernama Nederlandsch Indische Radio Omroep 

Maatschappij (NIROM) yang menyiarkan lagu-lagu Barat berbahasa Belanda. 

Kemudian di Solo muncul Radio ketimuran yang menyiarakan Kejawaan pada 

pemerintahan Mangkunegara VII. Siaran Kejawaan seperti gending-gending Jawa dan 

siaran wayang Orang dari Balaikambang disiarkan oleh PK2MN Mardi Laras suatu 

kelompok kesenian Mangkunegaran pada tahun 1932.234 

Untuk memoderenisasi alat siaran maka Ir. Sarsito anggota dari PK2MN 

Mardi Laras dan KRMT Sarwoko Mangunkusumo, seorang patih Mangkunegaran 

membuat sender baru sekaligus mendirikan Soloche Radio Vereniging (SRV) yang 

berarti Perkumpulan Radio Solo pada tanggal 1 April 1933. penempatan studio SRV 

berada dikampung Kestalan di jalan Macaroni, dengan tanah seluas 6000 m² atas 

sumbangan Mangkunegara VII. Dibuka secara resmi pada 29 Agustus 1936 

bersamaan dengan adanya Radio Kejawen Solo maka pihak Kasunanan juga 

mendirikan Radio bernama SRI (Siaran Radio Indonesia), bertempat di rumah GPH. 

Suryoamijoyo. Siaranya Radio SRI dan SRV sama-sama memakai Bahasa Jawa.235  

e. Pembangunan Sarana Penginapan dan Peristirahatan. 

Semakin meluasnya jaringan kereta api serta meningkatnya mobilitas 

penduduk antar kota mengunakan transportasi kereta api menuju ke kota Solo 

berujung pada terpusatnya keramaian di kota. Sehingga pendirian penginapan maupun 

hotel di Solo sangat diperlukan, sebagai tempat persingahan sementara. 

                                                 
234 Sajid, op. cit,  hal. 75-76. 
 
235 Ibid. 
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Layanan sarana penginapan di Solo berupa Hotel juga mulai berkembang. 

Hotel tersebut semakin tumbuh banyak, mungkin karena banyak pemilik tanah yang 

tinggal di luar kota. Sehingga jika pergi ke kota Solo dalam waktu yang tidak singkat 

maka sarana penginapan sangat dibutuhkan. Pada tahun 1900 sudah ada tiga Hotel, 

pada tahun 1905-1915 menjadi empat dan pada tahun 1920 menjadi tiga. Hotel-hotel 

tersebut, yaitu hotel Hotel Schouwburg, Hotel The Rusche, Hotel Dohne, Hotel Slier 

yang semula terletak di samping Javanese Bank, kemudian dipindahkan sementara ke 

sebuah gedung di Purwasari dekat stasiun NISM pada tanggal 1 Januari 1906 saat ada 

pemasangan instalasi listrik di hotel tersebut, setelah selesai kembali lagi kedaerah 

semula yang berada di samping Javanese Bank.236  

Perluasan jaringan kereta api yang semakin lengkap serta banyaknya orang 

yang datang ke kota Solo, maka para pengusaha perhotelan di Solo memanfaatkan 

kondisi tersebut sebagai peluang bisnisnya untuk mencari keuntungan dengan sengaja 

menempatkan gerobak atau kereta kuda di stasiun-stasiun terutama di Solo Balapan 

sebagai stasiun besar di Solo untuk mengantarkan para tamu. Sebagai contoh pada 

hotel Slier yang sengaja menempatkan kereta kuda serta kusir kereta yang memakai  

seragam.237 Pemakaian seragam para kusir kereta kuda dimaksudkan agar bisa 

diketahui bahwa kereta tersebut akan membawa penumpang ke penginapan di hotel 

Slier. Pemakaian kereta kuda biasa digunakan untuk transportasi jarak dekat dari 

stasiun ke penginapan karena saat itu belum ada transportasi kota berjarak dekat yang 

cukup murah kecuali kereta kuda dan digunakan untuk transportasi penjemput. 

                                                 
236 DNV (Surat Kabar De Nieuw Vorstenlanden), 2 Januari 1899, 4 April 1990, 13 Juli 

1900: Handboek, 1905, 1910, dan 1915. Pada tahun 1901 ada iklan dari Schouwburg Hotel (iklan, 
DNV, Januari 1901). Hotel-hotel menyajikan makanan untuk dibawa pulang. Berlangganan bulanan 
maupun tanpa, untuk menu sarapan, makan siang, dan makan malam (DNV, 2 Januari 1905: melihat 
iklan Hotel Dohne). Dalam Kuntowijoyo, op. cit,  hal. 174 dan 185. 

 
237 Tiknopranoto dan Mardisuwignyo, op. cit,  hal. 19. 
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Gb. 49. Hotel Slier. Sekarang berada di samping 

Kantor Pos indonesia. Sumber: Van Bruggen. 
M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: Beeld  van 

de Vorstenlenden, (Nederlands: Asia Major, 
1998). 

 

 
Gb. 50. Hotel Slier. Sekarang berada di samping 

Kantor Pos indonesia. Sumber: (KITLV) 

 

 
 

 

 

Gb. 51. Kereta kuda yang berada di stasiun Balapan untuk menjemput penumpang, para tamu besar, 
para pejabat bahkan Raja sehabis mengunakan perjalanan kereta api terus melanjutkan dengan kereta 

ini.Sumber: koleksi foto Rekso Pustoko Mangkunegaran 
 

Sarana Penginapan dan Peristirahatan lainnya yang mulai berkembang sejalan 

dengan perkembangan perkotaan di Solo adalah Tawangmangu. Keberadaan daerah 

Tawangmangu yang secara geografis berada di dataran tinggi menjadi ramai untuk 

dijadikan tempat penginapan, peristirahatan dan rekreasi yang keberadaanya sejalan 

dengan tumbuhnya budaya perkotaan di Solo. 

Kebiasaan orang Eropa dalam sejarahnya mempunyai kebiasaan membangun 

tempat peristirahatan di dataran tinggi, di tanah tempat jajahannya. Orang Belanda di 

Jawa sendiri membangun tempat peristirahatan dan rekreasi di daerah pegunungan 

yang dekat dengan kota dimana mereka bekerja. Kebutuhan akan daerah-daerah 

peristirahatan yang sehat dan sejuk sebenarnya sudah ada sejak abad ke 19, akan 

tetapi pembangunan sentra-sentra peristirahatan dan pemulihan kesehatan baru 
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dilakukan setelah akhir abad 19 sampai awal abad 20, setelah daerah Jawa mengalami 

Eropanisasi yang kuat pada abad ke-20.238 Kondisi ini juga memperkuat 

pembangunan sarana tersebut dikarenakan, pada jaman kolonial terutama pada abad 

ke20, ada liburan musim panas antara Juli-Agustus-September. Siklus penangalan 

musim liburan ini diciptakan supaya sebagian orang Eropa agar menikmati liburan di 

daerah pegunungan.239 Hal ini mengambarkan bahwa budaya Eropa yang moderen 

masuk ke daerah pegunungan. Maka orang-orang Eropa di Solo mendirikanya di 

daerah Tawangmangu sebagai tempat peristirahatan dan rekreasi sekaligus 

menyamakannya dengan budaya di negara induknya. 

Tawangmangu terletak dilereng Barat gunung Lawu, daerah ini secara sadar 

mengikuti rencana tata kota. Tawangmangu termasuk kedalam wilayah 

Mangkunegaran dan diprakarsai oleh Mangkunegara VII. Pembangunannya dimulai 

pada tahun 1933 dan pada tahun 1936 sudah berdiri 111 villa dengan berbagai ukuran, 

diantaranya 50 milik orang Eropa, 22 milik orang Cina dan 39 milik orang Jawa dan 

Pribumi lainya.240  

 

 
Gb. 52. Tawangmangu 1940.  

 

 
Gb. 53. Tawangmangu 1940. 

Sumber: Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: Beeld  van de Vorstenlanden, 
(Nederlands: Asia Major, 1998). 

 

                                                 
238 Gill, Ronald Gilbert,  op. cit,  hal. 226. 
 
239 Handinoto, op. cit, hal. 26. 
 
240 Gill, Ronald Gilbert, op. cit,  hal. 227-228. 
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Keistemawaan daerah Tawangmangu adalah bahwa terdapat empat desa yang 

dimasukan ke dalam rencara tata kota, dalam rencana itu dimuat bahwa daerah itu 

baik untuk orang desa, maupun orang kota, Pribumi maupun orang Eropa dan Cina. 

Kawasan tersebut menjulur dari desa Tawangmangu dengan pusat Pribumi sampai 

pada pasar dan toko juga pusat golongan Eropa yang lebih tinggi letaknya. Diantara 

kedua pusat tersebut dibangunlah villa-villa kecil Pribumi sampai villa-villa besar 

Eropa. Di daerah Tawangmangu ada jalan trobosan yang berjalan dibelakang desa 

sejajar dengan jalan besar tanpa menggangu desa yang terbangun. Hal ini dimaksud 

untuk memadukan unsur Pribumi dengan unsur Eropa dapat diwujudkan secara 

harmonis.241 

f. Pembangunan Sarana Kesehatan. 

Perbaikan jaringan transportasi juga mempengaruhi terbuka luasnya 

penyebaran penyakit. Di Semarang pada tahun 1868-1869 berbagai wabah penyakit 

seperti disentri, kolera, typus dan sakit perut lainya menyerang para pekerja jalan 

kereta dan menyebar di sepanjang jalur Semarang-Kedungjati. Lambat laun semakin 

menyebar antara tahun 1880an-1890an. Pemerintah juga mengangap bahwa jalan 

kereta api mempengaruhi penyebaran wabah penyakit. Tahun 1894, pengawas kepala 

pelayanan pengobatan sipil mengunjungi banyak stasiun kereta api di karesidenan-

karesidenan Semarang, Solo, dan Yogyakarta untuk memeriksa kondisi saluran 

pembuangan.242 Penyebaran penyakit tak hanya pada jalur kereta api akan tetapi 

minimnya pemikiran sanitasi yang baik di masyarakat juga menjadi salah satu faktor 

penyebaranya. 

Wabah pes ditemukan pertama kali di Solo ketika ada seorang Belanda dari 

perkebunan tebu Pasuruhan meninggal di Distrik Jebres tahun 1914, pada tahun yang 
                                                 

241 Handinoto, op. cit. 
242 Djoko Suryo, op. cit,  hal. 214. 
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sama menjadi 5 orang.243 Pada tahun 1921 penyakit pes muncul lagi dan pada tahun 

1934 terahir menelan banyak korban di setiap lapisan masyarakat. Karena begitu 

lamanya hilangnya penyakit pes tersebut, maka sering disebut sebagai Long Pes.244  

Pada abad 20an di Solo dilanda berbagai wabah penyakit yang membawa 

resiko kematian yang sangat tinggi. Pada bulan Maret 1915 di Solo terjangkit penyakit 

Pes yang menyebar melalui barang-barang dagangan yang dibawa kereta api, karena 

penyakit ini ditemukan pertama kali di ketahui di dekat stasiun Jebres dan tikus yang 

mati dalam jumlah besar ditemukan di gudang beras di dekat stasiun. Pada minggu 

pertama, Pes menyebar di onderdistrik Jebres, pada awal penyebaranya berjalan 

lambat. Pada bulan Juli 1915 penyakit pes ditemukan di daerah Pasar Legi (kampung 

lor), dimana selama beberapa minggu menjadi daerah endemi wabah pes yang 

mencangkup onderdistrik di kampung lor dan kidul. Wabah ini berawal dari kampung 

lor dan kidul yang terlebih dahulu terkena wabah pes, penyebaran pes semakin cepat, 

diantaranya ke onderdistrik kota, Pasar Kliwon, Serengan, dan terahir adalah 

onderdistrik Laweyan. Sampai bulan November 1915 seluruh kota tertular. Pada 

bulan Januari, wabah mulai menurun secara perlahan lahan dan pada bulan Mei 1916 

penyakit ini hilang.245  

Munculnya penyakit pes di Solo dibarengi dengan adanya epidemi cacar dan 

influenza yang juga melanda seluruh Hindia Belanda pada tahun 1918, epidemi ini 

sangat terasa di Jawa dan juga menelan banyak korban yang meninggal. Akibat 

epidemi ini lebih dari 1.000.000 orang menjadi korban dari  epidemi ini.246 Adanya 

                                                 
243 Wasino, op. cit,  hal. 314. 
 
244 Heri Dwiyanto, op. cit,  hal. 42-43. 
245 Restu Gunawan, “Wabah Pes di Jawa 1915-1925” dalam “Muhamad Hisyam, dkk. 2005. 

Sejarawan dan Peradaban: Sejarah dan Dialog Peradaban, (Jakarta: LIPI Press, 2005),  hal 37.  
 
246 Ibid. 
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penyebaran berbagai epidemi sangat mematikan ini paling cepat melalui kereta api 

sebagai transportasi pengangkutan barang maupun penumpang. Semakin banyaknya 

mobilisasi barang terutama bahan pangan juga sangat mempengaruhi cepatnya 

penyebaranya. 

Untuk merawat para penderita tersebut sarana kesehatan sangat dibutuhkan 

sekali. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat perkotaan, pada abad ke-20 mulai 

berdiri poliklinik dan rumah sakit di Solo. Pemerintah Kasunanan mendirikan rumah 

sakit “Panti Roga” di Kadipala. Mangkunegaran membangun poloklinik “Yatna 

Nirmala”, bertempat di sebelah barat Pura Mangkunegaran. kemudian Pemerintah 

Kasunanan dan Mangkunegaran bersama-sam membangun rumah sakit bertempat di 

kampung Mangkubumen yang bernama “Zikenzorg”. Setelah kemerdekaan di ganti 

menjadi rumah sakit Mangkubumen. Sedangkan rumah sakit terbesar berada di 

Jebres, didirikan oleh badan beragama Kristen “Zending”.247 

 Selain  itu juga dibangun rumah sakit jiwa di sebelah barat stadion Sriwedari. 

Pada masa Pemerintahan Pakubuwana X dan Rumah sakit militer untuk tentara di 

daerah Baron.248 Rumah sakit Kadipolo dibangun dengan lahan tanah seluas ± 2.5 

Hektar. Didirikan pada masa pemerintahan Paku Buwono X. Pada mulanya bangunan 

ini dibangun khusus untuk poliklinik para abdi dalem kraton. 249 

  

                                                 
247 Sajid, op. cit, hal, 77. 
 
248 Ibid, hal 72 dan Tiknopranoto dan Mardisuwignyo, op. cit,  hal. 5. 
 
249 http// Solo Tempo Doeloe.com.  
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Gb. 54. Ziekenhuis Jebres 1912 Sumber: Van 
Bruggen. M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: 

Beeld  van de Vorstenlenden, (Nederlands: Asia 
Major, 1998). 

 
Gb. 55. Rumah sakit “Panti Roga” Kadipolo. 

Sumber:  http//solo lama.com./ 

 
Di wilayah Mangkunegaran juga tersebar sarana kesehatan berupa Poliklinik 

seperti di pabrik Gula Tasik Madu, dan Colomadu yang berdiri tahun 1916 dan 

dinaikan menjadi rumah sakit tahun 1919. pada tahun 1933 semua Poliklinik di ambil 

alih oleh Pemerintah.250 Pembangunan sarana kesehatan tidak hanya pada 

pembangunan rumah sakit, akan tetapi pembangunan sanitasi umum juga mulai 

dibangun di dekat Stasiun Balapan di daerah Kestalan oleh MangkunegaraVII. 

Selebihnya dibangun di wilayah Mangkunegaran lainya yaitu kampung Cinderejo, 

Kusumodiningratan, Manahan, Kestalan, Stabelan, Grogolan, dan Turisari.251 

 

 
Gb.56. Sarana Sanitaasi Umum di Daerah Ngebrusan. Sumber: 

Koleksi Foto Rekso Pustoko. 

                                                 
250 Wasino, op. cit, hal. 323. 
 
251 “Anggaran Untuk Membuat Kakus Umum dan Pancuran di Mangkunegaran. Arsip 

Mangkunegoro VII. Surakarta: Reksa Pustaka. Kode L. 436. 
 

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



 clxiv 

 
g. Pembangunan Sarana Perbankan. 

Sejalan dengan membaiknya sarana transportasi dan meluasnya jaringan 

kereta api, hubungan dagang di antara penjual dan pembeli semakin luas. Penduduk 

pedesaan semakin bepeluang untuk menikmati produk luar daerah karena 

membaiknya jaringan antar pasar desa melalui para pedagang dan tengkulak. 

Bersamaan dengan itu kota Solo juga mengalami perkembangan, maka bermunculan 

lembaga keuangan berupa bank dan pegadaian. Lembaga keuangan itu dapat 

berkembang dikarenakan kemampuan keuangan masyarakat semakin baik.252  

Bagi masyarakat pedesaan, pemasangan jalan kereta api di daerah 

Vorstenlanden menyebabkan mereka mengenal kerja upah. Kondisi ini juga 

dipengaruhi oleh peredaran uang tunai (cash money) berada di kota-kota sebagai pusat 

kegiatan ekonomi. Adanya angkutan kereta api mempermudah mobilitas horisontal, 

sehingga pasar Gede di Solo menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mengatur 

peredaran barang ke pasar-pasar seluruh Solo. Dengan kata lain, perluasan ekonomi 

uang tidak hanya sampai di kota, tetapi sudah sampai di desa-desa.253 Pengenalan 

kerja upah yang berupa gaji berupa uang tunai juga menyebabkan moderenisasi dalam 

hal alat tukar yang dulu sistem tukar dengan barter beralih ke uang sebagai alat tukar 

dalam perekonomian, budaya ini juga terbawa sampai di desa. Tumbuhnya daerah 

Solo menjadi daerah perkotaan juga pusat perekonomian, menjadikan pembangunan 

sarana keuangan itu diangap perlu.  

Pembangunan fasilitas penunjang perkotaan oleh Pemerintah Belanda telah 

membuat kota Solo menjadi sibuk dengan membangun berbagai sarana bisnis, sosial, 

                                                 
252 Wasino, op. cit,  hal. 301. 
 
253 Suhartono, Apanage dan Bekel,Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920), 

(Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1991), hal. 135-136. 
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dan lembaga-lembaga. Di bidang perbankan Pemerintah Belanda membuat Bank 

bernama Javasche Bank yang dibuka pada tahun 1867, terutama untuk melakukan 

pelayanan helai kertas bagi para pemilik tanah yang hidup di luar kota. Kemudian 

Sebuah asosiasi pemilik tanah dibentuk bernama Indisch Landhuurder yang dibentuk 

pada tahun 1871, Kemudian diganti namanya menjadi Solosche Landhuurder 

Vereeniging.254 Pembangun kantor Javaasche Bank oleh Belanda berfungsi untuk 

mengurusi moneter perbangkan kota karena kegiatan eksport-import untuk 

menampung hasil ondememing, dikawasan Vorstenlanden diharuskan sebagai 

prasyarat sehingga lahirlah bank itu.255 Bank ini berguna untuk menyimpan dan 

mengurusi masalah surat menyurat tentang akta kepemilikan tanah kaum Eropa di 

daerah Solo. Posisi Bank berada di depan kantor Pos, Telegraf dan Telephone. 

Sekarang bangunan tersebut menjadi Bank Indonesia. 

Keberadaan bank perkreditan dan penggadaian di Solo berfungsi sebagai 

lembaga penyalur kredit. Salah satu model kredit di Solo adalah adol wulu pemetu 

(menjual hasil panen), yaitu petani menjaminkan tanamanya kepada pemberi kredit 

untuk memperoleh sejumlah uang. Model kredit ini terus berlangsung seiring dengan 

berkembangnya lembaga kredit pemerintah di Solo, seperti Bank Kredit Solo 

(Volskscreditwezen). Bank Kredit Solo didirikan tanggal 23 September 1910. Dewan 

pengawas terdiri dari Residen Solo, Kepala Trah Mangkunegaran (Bupati Kasatriyan) 

dan Patih Kasunanan. Pengurusnya terdiri dari 28 anggota dengan ketuanya Asisten 

Residen Solo. Delapan tahun setelah berdiri, yakni pada akhir Desember 1918, jumlah 

dana di antara penduduk sebesar f.166.654, 37 dengan tunggakan sebesar f.46.094,92 

                                                 
254 Kuntowijoyo, op. cit,  hal.173. 
 
255 Soedarmono, op. cit. 
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atau 2,6%.256 Keberadaan Volskscreditwezen (VCW) berada di sebelah utara Kantor 

Post, Telegraf dan Telefon, sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia.257 

 

 
Gb. 57. Pandhuis (Rumah Gadai) di Solo sekitar 

tahun 1910. Rumah gadai dari gambar ini 
berlokasi di kampung Ketandan, tidak jauh dari 

Pasar Gede di Solo. Sumber: Priambodo 
Prayitno. Diposting di www.djawa Tempo 

Doeloe.multiplay.com. 

 

 
Gb. 58. Gedung Javanese Bank. Sekarang 

menjadi Bank Indonesia. Sumber: Van 
Bruggen. M.P, Wassing. R.S, 1998. Djokja En 

Solo: Beeld  van de Vorstenlanden, Asia 
Major, Nederlands. 

 
Sejalan dengan semakin menguatnya pengaruh Belanda dalam perluasan 

jaringan kereta api, tatanan administrasi dan birokrasi di wilayah Solo maka 

pemerintah berusaha memeperoleh keuntungan ekonomi dengan mendirikan lembaga 

pegadaian dengan cara monopoli. Sebenarnya intitusi pegadaian di Solo sudah ada 

sejak tahun 1869, pemerintah Hindia Belanda sebelum abad 20 menetapkan setiap 

rumah gadai dikenakan pacht (sewa) dan membayar biaya materai f.50. Akan tetapi, 

aturan ini tidak berlaku bagi kawula raja bumi putra dan rakyat Pemerintah Hindia 

Belanda di wilayah Praja Kejawen, termasuk di pedesaan Mangkunegaran. 

Dikarenakan pegadaian untuk rakyat bumi putra tetap berada di kalangan keluarga 

Raja, di Mangkunegaran pegadaian dilakukan oleh Mangkunegara VI melalui 

putranya R.M.H. Suryana yang bertujuan untuk membantu rakyat bumi putra agar 

memperoleh pinjaman dengan bunga ringan atas barang yang dijaminkan.258 

                                                 
256 Wasino, op. cit, hal. 280-284. 
 
257 Sajid, op. cit,  hal. 71. 
 
258 Wasino, op. cit, hal. 296-287. 
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Pada tahun 1880 pacht terhadap rumah gadai Pemerintah ini diterapkan di 

Solo, tetapi hanya diperuntukkan bagi rakyat Pemerintah Hindia Belanda, bukan 

rakyat raja bumiputra. Usaha monopoli lembaga penggadaian oleh Pemerintah Hindia 

Belanda ini berlangsung sejak tanggal  19 Februari 1917. akibat monopoli itu Praja 

Mangkunegaran kehilangan pacht gadai dan merugi, sehingga Pemerintah menganti 

setiap tahunnya f.1.200 berupa uang yang diambil dari keuntungan bersih 8,3% dari 

keuntungan setahun. Hal ini menjadikan lisensi-lisensi penggadaian lain tidak 

diberikan, Bank pemberi pinjaman swasta yang telah mendapat lisensi usahanya 

dibiarkan hidup sampai izin usahanya berakhir. Sebagai pengganti lembaga non 

Pemerintah pada tahun 1918 didirikan sebanyak 10 rumah gadai yang tersebar di 

wilayah Solo.259 Sebelum adanya monopoli dari pemerintah tahun 1917, pihak yang 

mendapat lisensi gadai harus membayar sewa agar supaya mereka mendapat hak 

untuk mengelola rumah gadai dengan lisensi dari pemerintah. Mulai dari tahun 1918 

semua rumah gadai diambil-alih dan dimonopoli penuh oleh Pemerintah Hindia 

Belanda. sehingga aturan-aturan maupun harga gadai ditentukan oleh pemerintah.  

H. Pengaruh Kereta Api Terhadap Perkembangan Industri 

Perkembangan industri gula swasta baru berkembang secara luas di Solo 

setelah tahun 1859. Liberalisme atau perizinan terhadap orang-orang Eropa untuk 

menanamkan modalnya di wilayah itu dan prospek yang menguntungkan dalam 

mengambil keuntungan yang mendorong perkembangan industri ini. Pada masa 

Mangkunegara IV industri gula dibangun pada 8 Desember 1862 bernama Colo Madu 

dengan menghabiskan dana sebesar f.400.000. Pada tahun 1860, di Solo sudah 

terdapat delapan pabrik dengan mengunakan tenaga air, sembilan lainnya digerakan 

                                                                                                                                            
 
259 Ibid. 
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dengan kerbau. Termasuk pendirian industri gula di Tasik Madu yang selesai 

pembangunanya pada tahun 1874.260  

Sebelum adanya jalur kereta api yang menghubungkan antara Solo dan 

Sragen maka transportasi gula dari Tasik Madu ke ibu kota Sala mengunakan Cikar, 

sedangkan dari Solo ke Semarang menggunakan kereta api. Transportasi ini 

mengalami perubahan setelah dibuka jalur kereta api jurusan Sala-Surabaya sebagai 

bagian dari jalan kereta api Pemerintah bernama Staats Spoorswegen (SS) sejak 

tanggal 24 mei 1884. Setelah masuknya jalur kereta api antara Sala-Surabaya, maka 

produksi gula Tasik Madu yang akan dikirim ke Semarang tidak lagi diangkut dengan 

Cikar ke Solo, akan tetapi dengan mengunakan lori dari pabrik gula ke stasiun Kemiri 

yang jaraknya hanya 5 km ke arah utara. Lori dari pabrik gula ini baru dibangun 

setelah Mangkunegara IV wafat oleh pengantinya, Mangkunegara V. Loko pertama 

untuk menarik gerbong kereta pengangkut gula dibeli tahun 1883 dan sekaligus 

membeli industri pabrik gula Kemiri dari pengusaha asing bernama d’Abo.261  

Transportasi lori juga terdapat di pabrik gula Colomadu yang 

menghubungkan dari pabrik menuju sambungan kereta api Solo-Boyolali dan sampai 

pada halte trem Gembongan (Kartasura), yang kemudian diteruskan menuju gudang 

penimbunan barang yang menunggu untuk segera diangkut ke pelabuhan.262 

Perkembangan kereta api yang masuk di Solo untuk yang semula untuk pengangkutan 

gula menuju pelabuhan juga menyebabkan munculnya kereta lori sebagai gambaran 

moderenisasi dalam hal pengangkutan produksi di dalam industri gula yang 

digunakan untuk mengirim tebu dari perkebunan ke pabrik maupun mengirim hasil 

                                                 
260 Ibid,  hal. 35-52. 
 
261 Wasino, op. cit, hal. 53-55. 
 
262 Kop surat pada pabrik gula Colomadu menunjukan jalur pengiriman gula dengan 

menggunakan kereta api, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, Arsip Mangkunegara nomer arsip 
5234. 
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gula ke gudang penimbunan barang. Keberadaan lori sebagai alat penghubung dari 

pabrik sampai ke penampungan barang di stasiun Purwosari.  

 

 
Gb. 59. Situasi lintasan Lori di pabrik Gula 

Tjeper (Klaten). Tahun 1920. Sumber: KITLV. 

 

 
Gb. 60. Lori sedang mengangkut gula dari 
perkebunan ke pabrik gula Tjeper (Klaten). 

tahun 1920. Sumber: KITLV 
 

Sebelum jaringan kereta api yang menghubungkan antara Solo-

Vorstenlanden tahun 1870 dan Solo-Surabaya yang dibangun pada tahun 1884 

prasarana angkutan yang digunakan di Solo adalah jalan darat dan jaringan sungai 

lewat Bengawan Solo. Pada waktu itu industri pembuatan kapal atau perahu cukup 

maju di Solo karena perahu digunakan bukan hanya untuk mengangkut produk 

pertanian dari daerah sekitar kota ke pasar kota tetapi juga digunakan untuk 

mengangkut produk yang dihasilkan daerah ini ke Surabaya untuk diekspor. Namun 

dengan dibukanya jaringan kereta api Solo-Surabaya itu berdampak bukan hanya saja 

tidak berfungsinya angkutan sungai dari Solo ke Surabaya tetapi juga matinya industri 

pembuatan kapal di Solo.263 

  

                                                 
263 Sugianto Padmo, op. cit. 
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Gb. 61. Industri Gula Colomadu. Dibangun 

tahun 1862. Sumber: koleksi  foto Rekso 
Pustoko. 

 
Gb. 62. Industri Gula TasikMadu. Dibangun 

tahun 1874. Sumber: koleksi foto Rekso 
Pustoko. 

 

 
Gb. 63. Industri Gula Modjo Sragen. Sumber: 

Asia Major. 

 

 
Gb. 64. Industri Tembakau Klaten. Tahun 1925. 

Sumber: Asia Major. 
Sumber: Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: Beeld  van de Vorstenlenden, 

(Nederlands: Asia Major, 1998). 
 
Perluasan jaringan kereta api di Solo yang semakin lengkap tidak hanya 

untuk mempermudah pengangkutan industri dalam kota Solo saja, akan tetapi juga 

membantu pengangkutan hasil produksi pada berbagai industri gula maupun 

perkebunan yang ada di sekitar daerah Solo. oleh sebab itu diberbagai pabrik gula 

yang ada di sekitar daerah Solo seperti di perkebunan gula di Gondang, Karanganom, 

Manisrenggo, Ceper, dan Gondangwinangun akan mengirim hasil produksi dengan 

armada grobag dari gudang ke stasiun kereta api di Sragen, Delanggu, Klaten, Srowot, 

dan Prambanan. Dari setasiun kecil ini komoditas dikirim ke setasiun Purwosari dan 

dari tempat ini komoditas itu kemudian dikirim ke pelabuhan Semarang dengan 

angkutan kereta api. Komoditas yang dihasilkan perusahaan perkebunan di Solo selain 

gula adalah tembakau, kopi, serat agave, dan beras. Mengingat komoditas tersebut 
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tidak memiliki pola tanam dan panen yang seragam maka kegiatan produksi prosesing 

dan pemasaran berlangsung sepanjang tahun. Dengan demikian betapa kegiatan di 

seluruh wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran mampu menggerakkan hampir 

seluruh elemen masyarakat di desa dan di kota yang ada.264 

Industri lainya yang muncul di kota Solo setelah industri gula yaitu industri 

percetakan bernama NV. Kuntshandel en Handelsdrukkerij J. Sigrits dan Vogel van 

der Heijde en Co. Eigen Th Roeland Landbouw.265 Kemudian Pabrik industri 

pembuatan es juga sudah mulai didirikan di kampung Purwasari yaitu pabrik es Sari 

Petodjo yang dahulu bernama Pabrik es Solosche Ijsen yang dikelola oleh bangsa 

Cina dan kemudian dikelola oleh bangsa Belanda yaitu Tuan Watsch. selain pabrik es 

Petodjo juga terdapat pabrik es lainnya yaitu Mineraalwaterfabriek.266 Perusahaan es 

di kota Solo sampai pada tahun 1935 sudah mulai banyak berdiri dan kebanyakan 

dididirikan oleh ethis Cina, sehingga ditemukan ada empat pabrik es yang berada di 

kota Solo dan satu berada di Klaten yaitu Perusahaan Es Petodjo, Tjian Nian Djoen, 

Tan Kiong Djin (Klaten), Sie Dhian Ho dan Sun Lioeng.267 

 

 

 

                                                 
264 Ibid. 

 
265 Tiknopranoto dan Mardisuwignyo, op. cit, hal. 58. 
 
266 Susanto, op. cit. 
 
267 Dalam hal nama-nama perusahaan Es ethnis Cina di Solo tahun 1935. Koleksi Arsip 

Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran. Kode Arsip D.75. 
 

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



 clxxii 

 
Gb. 65. Pabrik es Solosche Ijsen. Foto diambil tahun 1919. Sumber: 
koleksi foto Priambodo Prayitno. Di posting di www.djawa Tempo 

Doeloe.multiplay.com. 
-  

Pada gambar diatas adalah pabrik industri es Solosche Ijsen “Poerwosari” 

yang  beralamat di Poerwosariweg (kini Jalan Brigjen Slamet Riyadi) no 437 yaitu di 

pojok Kabangweg (kini Jalan Sidomukti) di ujung perempatan Purwosari dekat 

Stasiun Purwosari di kota Solo. Pada awalnya pabrik tersebut menggunakan mesin 

uap untuk menggerakkan pompa panas yang digunakan buat produksi es batang. Di 

bagian depan dari pabrik terdapat pintu besar dimana gerobak dapat dimuati dengan 

es batang. Di depannya terlihat jalur kereta api yang merupakan sambungan dari jalur 

kereta api Solo-Yogyakarta. Pabrik es sudah dipugar, lalu gedung yang lama sekarang 

sudah tidak dapat dikenali lagi. Pabrik es diberi nama baru yaitu “Sari Petojo”.268 

I. Pengaruh Kereta Api Terhadap Kehidupan Sosial dan Budaya 

Masyarakat di Solo 

Pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di Jawa pada awal abad XX 

mengalami peningkatan yang sangat besar. Pertumbuhan jumlah penduduk ini 

mempunyai hubungan kaitan yang mendasar terhadap tingkat penduduk dan tingkat 

kesejahteraan. Pertambahan ini tentu saja disatu sisi akan menimbulkan masalah, 

akibatnya pemerintah kolonial Belanda tidak punya kebijakan yang mendapat 

                                                 
268 Priambodo Prayitno, diposting di www.djawa Tempo Doeloe.multiplay.com. 
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pemecahaan masalah tersebut. Keadaan masyarakat yang jauh dari kesejahteraan 

menjadikan banyak gejolak sosial, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat 

tradisional, untuk masyarakat moderen telah menyebabkan berubahnya nilai yang ada 

dalam masyarakat.269 Keadaan seperti diatas juga dialami di Solo pasca munculnya 

jaringan kereta api dan sejalan dengan berkembangnya budaya perkotaan di Solo yang 

semakin bertumbuh pesat pada abad 20an.  

Dibagunnya jalur kereta api dan trem kota-kota tersebut telah memudahkan 

perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Akibat dari perubahaan-

perubahaan ini kemudian muncul golongan atau kelas kelas baru dalam masyarakat. 

Daerah Vorstenlanden yaitu Solo termasuk Mangkunegaran dan Yogyakarta sebagian 

besar rakyatnya tinggal di daerah desa desa dan pedalaman.270 Di Solo masyarakat 

perkotaan yang banyak dimukim  golongan Eropa dan golongan menengah ke atas 

tinggal di sepanjang jalur trem kota dan sepanjang jalan protokol yang berada di 

tengah kota. Sedangkan warga pribumi tinggal di pinggiran kota. 

Gaya orang Eropa banyak berpengaruh dan lama kelamaan banyak yang 

menirunya, kemudian menjadi gaya hidupnya kalangan menengah keatas. Pada waktu 

itu menjadi bagian pelaku perubahaan gaya hidup masyarakat Indonesia. 

Pembangunan di daerah Vorstenlanden yang pesat meniru model kota-kota di Eropa 

telah mendorong terbentuknya kota yang penuh dengan aktivitas.271 Gaya hidup 

masyarakat Eropa yang suka berpergian lambat laun juga mulai diserap oleh kalangan 

                                                 
269 Zulham Syamsudin, 2003, Tram dan Petani: Studi Sosial Pedesaan Di Regenshap Bantul 

1893-1942. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hal. 32-
33. 

 
270 Ibid. 

 
271 Ibid. 
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kalangan Bangsawan kraton maupun pribumi yaitu dengan sama mengunakan 

transportasi kereta api. 

Keadaan ini digambarkan ketika pada tahun 1874 penumpang kereta api 

untuk orang Eropa jumlahnya 6.654 dan pada tahun 1883 turun menjadi 6.494, ada 

tahun yang sama penumpang bumiputra meningkat dari 374.427orang menjadi 

509.218 sedangkan penumpang bumiputra semakin naik. Kelas 1 dan 2 ditempati 

warga eropa dan kelas 3 dan 4 khusus untuk bumiputra. Tarif tiket orang Eropa juga 

lebih mahal dengan membayar 9 dan 6 sen setiap Km untuk kelas 1 dan 2, sedangkan 

untuk orang bumiputra hanya membayar dua dan satu sen untuk kelas 3 dan 4. Dalam 

hal ini membuat meningkatnya jumlah penumpang bumiputra, akan tetapi penumpang 

pribumi hanya menempuh perjalanan tidak lebih dari 10 Km atau dua kali 

pemberhentian kereta api saja, hal ini dimengerti bahwa angkutan kereta api hanya 

sekedar mengantikan perjalanan kaki biasa ditempuh oleh para petani menuju ke 

tempat-tempat kerjanya. 272  

 Meningkatnya arus kedatangan orang-orang Eropa ke Jawa baik sebagai 

pejabat pemerintah Kolonial maupun sebagai pengusaha swasta penanam modal pada 

industri perkebunan, telah menimbulkan derasnya arus moderenisasi gaya hidup yang 

mengacu pada tata cara budaya borjuis Eropa. Ketika kereta api masuk ke Solo, 

budaya Eropa mampu diserap kalangan bangsawan kraton maupun pribumi. Kereta 

api sebagai symbol kehidupan moderen juga telah diterima oleh kalangan elite 

bangsawan kraton di Jawa. Hal ini bisa dilihat ketika diselengarakan upacara 

pembukaan stasiun kereta api yang pertama di Solo yang diberi nama Stasiun Balapan 

pada tahun 1866, Susuhunan Pakubuwana IX ikut membukanya bersama gubernur 

                                                 
272 Suhartono, Apanage dan Bekel,Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920 , 

(Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1991), hal. 133. 
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Jendral. Bahkan ketika Susuhunan Pakubuwana X melangsungkan pernikahan agung 

kraton pada tanggal 27 Oktober 1915 untuk mempersunting permaisuri G.R.Aj. 

Murdarinah atau Kanjeng Ratu Emas putri dari Sultan Hamengkubuwana VII dari 

Yogyakarta, digunakanlah transportasi kereta api. Rombongan mempelai laki-laki 

naik kereta api berangkat dari stasiun Balapan untuk menuju kota Yogyakarta. 

Digunakannya kereta api pada prosesi Upacara agung kraton telah menunjukkan 

bahwa kalangan elit bangsawan feodal tradisional kraton telah menyerap unsur-unsur 

kebudayaan moderen Barat dalam rangka penyamaan status sosial mereka dengan 

golongan penguasa pemerintah Kolonial Belanda.273  

Di dalam kota Solo, munculnya trem kota menambah lekatnya moderenisasi 

di kalangan bangsawan. Hal ini dikarenakan halte Pesangrahaan juga digunakan 

Sunan Pakubuwana X untuk berganti kendaraan dari kraton dengan menggunakan 

kereta kencana, kemudian berganti dengan kereta trem bila ingin berpergian ke 

Pesangrahaan Pengging (Banyudana).274 Di dekat Pengging terdapat halte Banyudana 

yang semula merupakan pindahan dari halte trem Bangak yang pada tahun 1896 

sedang di bongkar.275 Pemindahaan halte tersebut sekaligus agar dekat dengan daerah 

wisata bangsawan kraton jika ingin berpergian ke daerah Pengging dengan 

mengunakan trem. 

Pembangunan kembali stasiun Solo Balapan oleh Thomas Karsten pada tahun 

1927, menjadikan stasiun tersebut kelihatan megah dan berkesan mewah.276 Sehingga 

dalam melakukan penyambutan tamu-tamu penting Kraton, biasanya yang disambut 

                                                 
273 Bedjo Riyanto, Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial 

(1870-1915), (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hal. 176. 
 

274 Radjiman, op. cit, hal. 67. 
 
275 Kuntowijoyo, op. cit,  hal. 168. 
 
276 Sri Asih, op. cit, hal. 108. 
 

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



 clxxvi 

adalah pejabat Kolonial Belanda dengan acara penyambutan secara  meriah. Di 

stasiun Solo Balapan tersebut juga dihadiri Kasunaan dan Mangkunegaran serta para 

pejabat penting di Solo.277 Di stasiun Solo Balapan ini juga menjadi tempat 

mengantarkan jenazah PB X yang meninggal pada tahun 1939. Sebelumnya jenazah 

yang sudah melalui proses upacara adat kraton tersebut mulai diberangkatkan dari 

arah selatan Kraton dengan mengunakan kereta kuda menuju stasiun Solo Balapan, 

kemudian jenazah tersebut dibawa dengan kereta api menuju Astana Imogiri.278 

 

 
Gb. 66. Penyambutan PBX kepada De Jonge 

tahun 1931. Sumber: Rekso pustoko. 

 

 
Gb.67.  Kedatangan Gubernur Jendral de Graff di 

stasiun NISM Solo Balapan 21 Mei 1928 
didampingi Residen Van Der Jag, PB X daan 
Mangkoenegoro VII. Sumber: koleksi Nina 

Astiningrum. 
 

 
Gb. 68. Kereta kereta kencana yang sedang 
membawa jenazah PB X  menuju stasiun 

Balapan Solo. 

 

 
Gb. 69. Gerbong di stasiun Balapan yang akan 

membawa jenazah PBX menuju Astana Imogiri. 
Tahun 1939. sumber: 

httpt//jahjonorailway.blogspot.com. 
 

                                                 
277 Nina Astiningrum, op. cit,  hal. 147. 
 
278 Sajid, op. cit, hal. 41. dan Begrafenis Pakoe Boewono X (1893-1939) NISM trains. 

http//tjahjonorailway.blogspot.com. 
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Pertumbuhan perkotaan mendorong timbulnya berbagai macam masalah 

sosial dalam masyarakat, pasca masuknya jaringan kereta api pertama tahun 1870 

pertumbuhan perkotaan Solo semakin berkembang pesat. Perubahan perubahan 

politik, sosial dan budaya. Serta kota banyak muncul gedung-gedung dan luas, 

mengikuti model kolonial. Penduduk Eropa dan Cina meningkat dengan cepat sebagai 

akibat dari Emigrasi. Sebuah kota Kolonial multi ethnis mulai tumbuh, diseratai 

masalah masalah sosial.279 

Kedatangan Cina. orang Arab, dan Eropa yang sebelumnya tidak mengubah 

konsep kosmologis dari kota. Selama lebih dari satu setengah abad mereka hampir 

tidak berubah apa-apa. Hanya pada awal abad kedua puluh, karena kemajuan 

teknologi dan perluasan bisnis, layanan, dan waktu senggang, kota itu menjadi 

berubah. Di tahun 1900-1915 kebanyakan perubahan itu menuju pada pembangunan 

kota modern. Pengubahan ini akan digambarkan sebagai perubahan dari kosmologis 

ke konsep ekologi. Kerangka kota tetap sama, tetapi lingkungan menjadi sama sekali 

berbeda.280 Hal ini bisa dilihat dari adanya pemusatan lingkungan domisili ras di 

daerah tertentu yang ada di kota Solo yang digunakan juga sebagai sebagai tempat 

tinggal mereka. 

Secara historis kota Kolonial, termasuk Solo, memisahkan pemukiman 

penduduk berdasarkan garis warna. Namun pada perkembangan berikutnya kota tidak 

lagi membagi berdasarkan ras (etnis). Dengan adanya pembangunan perumahan, 

perbaikan ekonomi, mobilitas sosial masyarakat pribumi, telah menjurus pada 

pemisahan pemukiman berdasarkan kelas sosial. Wilayah kelas teratas tidak lagi 

dihuni orang Eropa saja, tetapi juga oleh usahawan-usahawan lokal, jenderal-jenderal 

                                                 
279 Ibid, hal. 243. 
 
280 Kuntowijoyo, op. cit,  hal. 163.  
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pribumi, dan pejabat-pejabat tinggi pemerintah. Dengan kata lain pemukiman kelas 

atas terdiri dari berbagai macam etnis.281 

Table 9 
Perkembangan Populasi Penduduk di Kota Solo Tahun 1900-1941 

Banyaknya Penduduk Kota Solo  
 
 
Inlanders (pribumi). 
Eropeanen (Eropa). 
Chinezen ( Malakka, Taiwan en Singapore). 
VremdeOsterlingen  
(Arab, India, dan pendatang lainnya). 
 
Totaal. 

Tahun 
1900 
 

101.924 
1.973 
5.129 

433 
 
 

109.459 

Tahun 
1920 
 

123.005 
2.441 
7.979 

860 
 
 

134.285 

Tahun 
1930 
 

149.585 
3.225 

11.286 
1.388 

 
 

165.484 

Tahun 
1941 
 

176.400 
4.200 

14.000 
1.600 

 
 

196.200 
Sumber: Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: Beeld  van de Vorstenlenden, 

(Nederlands: Asia Major, 1998), hal. 41. 
  

Tahun 1900 Solo sudah menjadi kota multiras, populasi penduduk pribumi 

menempaati posisi teratas. Seluruh penduduk Solo 109.459, terdiri dari orang Eropa 

yang berjumlah 1.973, Cina 5.129, Arab dan pendatang lainnya berjumlah 433. tahun 

1920 meningkat, Pribumi bertambah menjadi 123.005, Eropa 2.441, China 7.979, 

Arab dan pendatang lainya 860. Tahun 1930 meningkat lagi, Pribumi bertambah 

menjadi 149.585, Eropa 3.225, China 11.286, Arab dan pendatang lainya 1.388. 

Tahun 1941 semakin meningkat, Pribumi bertambah menjadi 176.400, Eropa 4.200, 

China 14.000, Arab dan pendatang lainya 1.600. 

Pusat kota terdiri dari kompleks kraton yang disebut Baluwarti dan alun-alun 

(istana persegi), semua terletak di dalam Beteng (dinding istana). Di luar dinding 

istana rumah-rumah dari Sentana ( putra bangsawan). Kebanyakan orang Cina tinggal 

di sekitar Pasar Gede (pasar besar), orang-orang Arab di sekitar Pasar Kliwon (pasar 

harfiah lima-harian diadakan pada hari Kliwon), dan orang-orang Eropa di sekitar 

Belanda benteng Vastenburg dan kantor residen.282 Di sepanjang jalan protokol 

sebagai poros pemerintahan di kota Solo dari Barat-Timur tersebar banyak 

                                                 
281 Nina Astiningrum, op. cit, hal. 15. 
 
282 Ibid. 
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pemukiman Eropa sebagai contoh pada rumah Dezentze yang sekarang dikenal 

dengan Lodji Gandrung.283 Pemukiman warga Eropa yang lain terdapat di Villapark, 

di kawasan tersebut juga terdapat perumahan milik pengusaha perkebunan maupun 

perusahaan kereta api swasta NISM yang juga telah menempati daerah tersebut 

berserta hak untuk membangun dan mendirikan bangunan dengan uang sewa f.0.15 

dalam setiap luas 1 m² kepada pihak Mangkunegara selaku pemilik tanah.284  

 

 
Gb. 70. Villapark tahun 1932. Sumber: Van 

Bruggen. M.P, Wassing. R.S, Djokja En Solo: 
Beeld  van de Vorstenlenden, (Nederlands: Asia 

Major, 1998). 

 

 
Gb. 71. Villapark (taman pusat 1920-1930 
Sumber: Van Bruggen. M.P, Wassing. R.S, 

Djokja En Solo: Beeld  van de Vorstenlenden, 
(Nederlands: Asia Major, 1998). 

 

 
Gb. 72. Pecinan dekat dengan Pasar Gede Solo. 

 

 
Gb. 73. Perkampungan sebagai daerah tempat 

tinggal orang Pribumi. 
 

Keberadaan daerah Villapark sebagai pemukiman Eropa karena berdasarkan 

peraturan yang tertangal 1 November 1913, yang hanya diperuntukan untuk warga 

                                                 
283 Radjiman, op. cit, hal. 87. 
 
284 Dari bundel no.20. Recht van Opstal. Tanggal 17 Maret 1921. koleksi arsip rekso 

pustoko Pura Mangkunegaran.  
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eropa, warga pribumi belum boleh menempati daerah tersebut.285 Akan tetapi ketika 

pada tahun 1936 peraturan tersebut agak melunak, dikarenakan sejalan dengan 

perkembangan Zaman daerah Villapark mulai boleh dihuni oleh penduduk selain 

bangsa Eropa. Bahkan para warga pribumi pun diperbolehkan tinggal di daerah 

VillaPark. Hal tersebut terlerbukti dengan diperbolehkanya Sastrosoeratmo bertempat 

tinggal di kawasan ini dengan izin Directur M.N. Rijskwaterstaat tertanggal 29 

Desember 1936 No. 5/27.286 

Pembangunan dan perluasan jaringan transportasi kereta api di Jawa dan kota 

Solo khususnya juga telah memberi pembelajaran sekaligus merubah pemikiran 

tradisional menuju moderen dalam hal menghargai waktu. Perubahan pemikiran 

tersebut dikarenakan pada jadwal pemberangkatan kereta api mengunakan waktu yang 

pasti, sehingga jika ingin melakukan perjalanan mengunakan kereta api harus 

menuruti jadwal waktu pemberangkatan yang tepat waktu. Hal ini membuat pola 

pemikiran warga pribumi harus sedikit meniru pola pikir warga Eropa yang biasanya 

tidak menghiraukan akan adanya waktu menjadi sedikit tepat waktu. 

Pengaruh lainnya dalam perluasan jaringan kereta api di Solo adalah 

masalah sosial-ekonomi. Pembangunan sarana jaringan transportasi kereta api 

membawa akibat terbukanya terbukanya desa-desa dari dunia luar. Ketika 

pembangunan jalur kereta api dari Semarang menuju daerah kerajaan tahun 1864-

1870 dengan sendirinya memerlukan tenaga buruh dalam jumlah yang besar sekali 

dan dipekerjakan pada pekerjaan kasar, sebagian dipekerjakan yang berhubungan 

                                                 
285 Peraturan Pembangunan Rumah di Villapark tertanggal 1 November 1913, Surakarta: 

Reksopustoko Mangkunegaran, Arsip Mangkunegara VI nomer arsip 303. 
 
286 Rijkwaterstaat, 29 Desember 1936. Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, Arsip 

Mangkunegara VII tanpa nomer arsip. 
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dengan masalah tehnik dengan upah harian maupun atas dasar satuan kerja.287 

Sehingga buruh yang kebanyakan dari pribumi menjadi mengenal sistem upah yang 

berupa pembayaran dengan uang yang merangsang adanya migrasi penduduk ke 

perkotaan. 

Pemukiman pekerja kereta api terdapat di sepanjang jalur pembangunan rel 

kereta api dari Semarang-Vorstenlanden berupa pondok-pondok bambu, gerobak-

gerobak dorong, emperan-emperaan maupun didalam gerbong kereta. Pada saat yang 

sama, beberapa penjaja keliling membuka warung (kedai) dan menjual makanan juga 

minuman kopi bagi para pekerja kereta api. Pasar, warung-warung juga segera 

dibangun, hal ini mengambarkan naiknya kegiatan perdagangan. Kehidupan 

masyarakat bawah tampak makmur. Bagi buruh buruh kereta api perjudian merupakan 

menjadi kegemaran. Pasar pada malam hari digunakan sebagai pusat permainan 

perjudian, seperti rolet dan domino, dimana untuk menghabisan uang mereka. Mereka 

juga berjudi saat ada kesempatan, bahkan pada saat di dalam gerbong ketika sedang 

melaju membawa tanah ataupun bahan material lainya.288 Pengenalan sistem upah 

berupa uang bagi buruh kereta api selain berdampak pada meningkatnya kegiatan 

ekonomi masyarakat, sekaligus menimbulkan benih-benih kriminalitas. 

Wilayah Solo pada umumnya merupakan wilayah yang paling rawan 

terhadap perampokan dan pencurian. Pelaku perampokan berupa Kecu dan Koyok. 

Kecu mengacu pada sekelompok orang atau kawanan orang bersenjata yang meminta 

dengan paksa harta korban pada malam hari dan sering didikuti dengan penyiksaan 

dan pembunuhan korban.289 

                                                 
287 Djoko Suryo, op. cit, hal. 114. 
 
288 Ibid, hal. 123. 
 
289 Suhartono, op. cit, hal. 153. 
 

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



 clxxxii 

Di Solo muncul pelaku kriminalitas Kecu dan Koyok, dalam laporan Politik 

Solo tahun 1872 menyebutkan bahwa setahun itu telah terjadi 24 kali pristiwa 

pencurian yang dilakukan Kecu dan Koyok. Pada tahun 1873 kasus criminal Kecu dan 

Koyok menurun menjadi 21 kasus dan tahun 1877 menurun menjadi 17 kasus. 

Penurunan angka kriminal tesebut dikarenakan sistem keamanan mulai baik. Pelaku 

Koyok hampir sama dengan pelaku Kecu namun jumlah rombonganya lebih sedikit 

dan adalagi pelaku kejahatan berupa Begal, para pelaku kriminal tersebut melakukan 

perampokan dengan menghadang perjalanan koban di tengah jalan. Sasaran mereka 

tak hanya orang Eropa dan Cina, tetapi orang Jawa terutama dari kalangan orang 

kaya.290  

Gerombolan tersebut sudah terkenal kemashuranya di karesidenan 

Semarang, Solo, Yogyakarta, kedu dan daerah lainya yang ada di Jawa Tengah.291 

Perluasan jaringan transportasi  kereta api yang masuk ke Solo pada tahun 1870 tak 

hanya sebagai sarana pengangkutan semata, akan tetapi jaringan kereta api disynyalir 

di gunakan sebagai alat transportasi untuk berpindah tempat yang digunakan para 

pelaku kriminal dalam mencari daerah untuk kejahatanya.  

Pengaruh lainya adalah penyebaran candu di Solo sekitar awal tahun 

1870an. Algemen Verslag der Residentie Soerakarta (AVS) tahun 1872 menyebutkan 

bahwa pengunaan candu di wilayah ini sangat mengkhawatirkan karena sudah 

melanda anak-anak. Penikmat candu tidak hanya dikalangan orang Cina, akan tetapi 

juga orang Jawa. Bahkan seorang Buruh Jawa yang bekerja pada orang Cina rela 

menerima upah selain dalam bentuk uang juga dalam bentuk candu. Menjelang tahun 

1880 disebutkan bahwa penggunakan candu sudah merata dan memiliki pengaruh 

                                                 
290 Wasino, op. cit, hal. 242-243. 
 
291 Djoko Suryo, op. cit,  hal. 234. 
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yang tidak baik terhadap kesejahteraan jasmani dan rohani penduduk. Penduduk 

kurang bergairah dalam bekerja dan kehidupanya menjadi miskin.292 Seorang pecandu 

madat yang ternama adalah Multatuli dari Batavia (penulis dari buku Max Havelaar) 

mengungkapkan. Jika seseorang ketagihan, maka opium akan menjadi bagian dari 

hidupnya. Tubuhnya tidak akan mampu lagi menjalankan fungsi-fungsinya tanpa 

mengonsumsi opium dalam dosis yang biasanya. Dia akan merasakan sakit yang luar 

biasa jika tidak bisa memperolehnya. Kesehatannya akan menurun drastic. Otot-otot 

si pecandu akan layu, ingatannya melemah dan nafsu makannya menurun. Kedua 

matanya mengalami sianosis dan berat badannya terus menyusut.293  

Setelah kereta api dibuka untuk jurusan Solo-Surabaya pada 1884. Selain 

barang dari kulit, di pasar dan desa banyak beredar minuman keras, ciu, dan rokok  

wangen,  sebagai  barang penikmat.294 Semakin meluasnya jaringan kereta api di kota 

Solo semakin luasnya perdagangan dan antar daerah menjadi sangan terbuka baik 

keluar maupun masuknya barang serta pengaruh sosial budaya dalam masyarakat.   

Perdagangan candu di wilayah Solo pada umumnya pada abad XIX 

kebanyakan adalah perdagangan candu gelap. Banyak candu yang diselundupkan dari 

luar masuk wilayah itu sehingga tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah 

Kolonial pasar candu diwilayah ini sangat merajalela karena posisi wilayah Solo 

terletak di pusat pulau Jawa yang menjadi titik sentral perdagangan komoditas ini.295 

Hal ini dikarenakan jaringan transportasi dan komunikasi yang ada di Solo sejak 

dasawarsa pertama abad ke-19 telah berfungsi secara optimal dan menempatkan Solo 

                                                 
292 Wasino, op. cit, hal. 342-343. 

 
293 Priambodo Prayitno, diposting di www.djawa Tempo Doeloe.multiplay.com. 
 
294 Sugianto Padmo,  op. cit. 
 
295 Ibid. 
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sebagai pusat kegiatan ekonomi di daerah Kejawen. Posisi Solo sebagai penyedia 

bahan pangan dan berbagai kebutuhan bagi penduduk di kota-kota di Daerah Kejawen 

berubah menjadi semakin penting dengan masuknya perusahaan perkebunan swasta 

dan dibangunnya jaringan rel kereta api.296  

Opium merupakan komoditas yang cukup penting bagi pihak kolonial pada 

waktu itu. Oleh karena itu komoditas ini dimonopoli oleh Pemerintah Hindia Belanda 

dan pelaksanaannya dijalankan oleh orang Tionghoa melalui sebuah sistem 

pengutipan pajak. Pada tahun 1860-1910 menurut perhitungan ada 1 orang pemadat 

opium dalam setiap 20 penduduk Jawa. Sekalipun demikian, orang-orang di luar suku 

bangsa Jawa pun banyak yang menjadi pecandu, seperti orang-orang Cina dan Eropa 

yang tinggal di Hindia Belanda waktu itu.297 Opium adalah barang yang saat itu 

menjadi pemasukan pajak yang lumayan tinggi bagi kolonial, dikarenakan hampir di 

seluruh Jawa opium ini menjadi primadona masyarakat.  

Dalam bahasa Belanda seorang pemakai candu disebut “Opiumschuiver”. 

Artinya: “Pamadat”. Pemadat adalah orang yang mengisap madat (opium). Madat 

dapat menenangkan saraf yang bisa menimbulkan awang-awang, menghilangkan rasa 

sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Madat diperoleh dari kelopak 

bibit bunga madat yang belum matang. Dikonsumsi dengan cara ditelan langsung atau 

diminum bersama teh, kopi atau dihisap bersama rokok atau syisya (rokok ala 

TimurTengah). Peralatan yang dibutuhkan untuk memadat yaitu pipa madat 

(bumbung bambu) dan lampu minyak.298 

                                                 
296 Sugianto Padmo, op. cit. 
 
297 Priambodo Prayitno, Ibid.. 

 
298 Ibid. 
 

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



 clxxxv 

Pada mulanya, pengonsumsi opium akan merasa segar bugar dan mampu 

berimajinasi dan berbicara, namun hal ini tidak bertahan lama. Tak lama kemudian 

kondisi kejiwaannya akan mengalami gangguan dan berakhir dengan tidur pulas 

bahkan koma. Opium merupakan komoditas yang cukup penting pada waktu itu. 

Komoditas ini dimonopoli oleh Pemerintah Hindia Belanda dan pelaksanaannya 

dijalankan oleh orang Tionghoa melalui sebuah sistem pengutipan pajak yaitu dengan 

pengawasan oleh pihak kolonial yang dalam penetapan pajak di atur oleh kolonial..299 

Di kota Solo pada tahun 1902 penjualan candu sudah tersebar di berbagai 

wilayah yang ada di kota ini yakni, berada di Warung pelem, Widuran, Mesen, 

Limolasan. Beton, Sorogenen (sebelumnya di Jagalan), Coyudan, Pasar Pon, Pasar 

Kliwon, Gading, Gemblengan, Laweyan, Panularan, Gilingan, Totogan, Purwosari, 

Lojiwurung dan Kawatan.300 Di Solo penjualan serta penyebaran candu di monopoli 

oleh pemerintah Kolonial secara resmi pada tanggal 1 Januari 1903 dan penurunan 

penyebaran maupun penjualan candu di Solo mulai mencapai puncaknya terjadi pada 

tahun 1931.301  

 

 
Gb. 74. Seorang pemadat candu foto diambil 

tahun 1905. sumber: Priambodo Prayitno. 
Diposting di www.djawa Tempo 

Doeloe.multiplay.com. 

 

Gb. 75. Seorang pemadat candu foto diambil 
tahun 1905. sumber: Priambodo Prayitno. 

Diposting di www.djawa Tempo 
Doeloe.multiplay.com. 

                                                 
299 Ibid. 
 
300 MR 1902/335 dalam Kuntowijiyo, op. cit, hal. 185. 

 
301 Wasino, op. cit, hal. 347. 
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Pengaruh selain candu adalah prostitusi. Perluasan areal perkebunan 

terutama di Jawa Barat, pertumbuhan industri gula dan perkebunan-perkebunan di 

Jawa Tengah serta pembangunan jalan raya serta jalur kereta api telah merangsang 

terjadinya migrasi tenaga kerja laki-laki secara besar-besaran. Sebagian besar dari 

pekerja tersebut adalah bujangan yang akan menciptakan permintaan terhada aktivitas 

prostitusi. Selama pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan kota-kota 

di Jawa seperti Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyarakta dan Surabaya 

tahun 1884, tak hanya aktivitas pelacuran yang timbul untuk melayani para pekerja 

bangunan di setiap kota yang dilalui kereta api, tapi juga pembangunan tempat-tempat 

penginapan dan fasilitas lainnya meningkat bersamaan dengan meningkatnya aktivitas 

pembangunan konstruksi jalan kereta api. Oleh sebab itu dapat dimengerti mengapa 

banyak kompleks pelacuran tumbuh di sekitar stasiun kereta api hampir di setiap kota. 

Contohnya di Bandung, kompleks pelacuran berkembang di beberapa lokasi di sekitar 

stasiun kereta api termasuk Kebonjeruk, Kebontangkil, Sukamanah, dan Saritem.302 

Di Yogyakarta postitusi berada di dekat stasiun Tugu di jalan Gondomanan, sekarang 

bernama jalan Pasar Kembang. Di Solo sendiri juga mempunyai area prostitusi 

didekat stasiun Balapan di daerah Kestalan. 

Prostitusi dan penyakit kelamin mengalami peningkatan secara dramatis di 

Jawa pada abad XIX, terutama setelah tahun 1870 ketika ekonomi Kolonial 

terbukabagi modal swasta. Meluasnya pembangunan jalan raya dan jalan kereta api 

yang menghubungkan kota-kota kecil dan kota besar yang memerlukan buruh upahan, 

yang umumnya terkait dengan migrasi internal kaum laki-laki. Fenomena prostitusi 

ini sesunguhnya juga merupakan fenomena khas kota besar dan kota kota kecil 
                                                 

302 Wakhudin, 2006, “Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral pada Pelacur dan Solusinya” 
.Thesis Program Studi Pendidikan Umum, Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 
hal.  75. 
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lainnya.303 Maraknya fenomena ini didukung budaya Eropa yang berdampak pada 

maraknya prostitusi ini, dalam hal ini hubungan gelap (sebagai suami-istri tapi tidak 

resmi) dan hubungan yang hanya dilandasi dengan motivasi komersil merupakan 

pilihan yang tersedia bagi para lelaki Eropa. Perilaku kehidupan seperti ini tampaknya 

tidak mengganggu nilai-nilai sosial pada saat itu dan dibiarkan saja oleh para 

pemimpin mereka.304 Perluasan jaringan kereta api antar daerah selain membuka 

daerah pedalaman juga membuka peluang untuk sarana hiburan bagi kaum laki-laki 

Eropa maupun yang bekerja sebagai buruh pembangunan jalan kereta api dalam 

memenuhi kebutuhan biologisnya. 

Perempuan pelacur jalanan dipandang sangat negative dan dari prespektif 

lelaki disebut sebagai perempuan jalang. Seorang penulis dalam surat kabar berinisial 

Dusasana dalam surat kabar Darmokondho mengemukakan bahwa setiap kampung di 

sekitar Solo terdapat perempuan jalang. Para pemuda terutama para pekerja yang 

datang dari luar kota sering tergoda oleh para perempuan ini. Perempuan ini amat 

tidak sopan menurut tradisi Priyayi, bangoenja biasa siang, rambutnya terlepas serta 

bernjanji-njanji. Praktek pelacuran yang berada di kota Solo ada dua tipologi, yakni 

pelacuran jalanan dan pelacuran menetap. Pelacuran jalanan manjajakan diri di malam 

hari. Pelacuran menetap di Solo yang terkenal adalah perkampungan Silir yang 

merupakan batas bagian selatan kota Solo.305 Keberadaan fenomena sosial prostitusi 

tersebut selain ditunjang adanya motivasi ekonomi juga tingginya permintaan sejalan 

berkembangnya budaya perkotaan di kota Solo dan kemudahan alat transportasi 

sebagai alat migrasi antar daerah menyebabkan hal ini berkembang semakin subur. 

                                                 
303 Wasino, op. cit, hal. 348-350. 

 
304 Wakhudin, op. cit. 
 
305 Ibid. 
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Pertumbuhan prostitusi maupun lokalisasi di kota Solo semakin merebak 

setelah perluasan jaringan kereta api dan tumbunya budaya perkotaan di Solo yang di 

tandai banyaknya tempat-tempat hiburan maupun hotel-hotel yang berkembang di 

kota Solo, sehingga orang menjadi tertarik untuk datang ke kota Solo. Hal ini 

menjadikan stasiun-stasiun menjadi pusat mobilisasi. Kondisi ini menjadikan tempat 

tersebut tidak hanya menjadi tempat perputaran ekonomi semata, akan tetapi juga 

menjadikan aktivitas prostitusi semakin berkembang di sekitar stasiun-stasiun kereta 

api.    

BAB V 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan uraian uraian yang sudah dipaparkan dalam bab bab diatas, 

maka, ditarik kesimpulan yakni: pembukaan jaringan transportasi kereta api pertama 

di Indonesia berada di Jawa dan menghubungkan daerah Semarang-daerah 

Vostenlanden. Alasan pembangunan jaringan kereta api yang dipasang di daerah 

Semarang-Vostenlanden salah satunya adalah karena di daerah antara Semarang-

Vostenlanden salah satunya adalah karena di daerah tersebut memiliki hasil alam yang 

baik, sehingga transportasi kereta api diharapkan mampu mengangkut hasil alam dan 

hasil perkebunan secara massal menuju pelabuhan yang sekaligus membuka akses 

hubungan ekonomi, sosial, politik dan militer pemerintah kolonial ke daerah 

pedalaman khususnya di daerah Vostenlanden. 

Hal ini dikarenakan sebelum adanya transportasi kereta api barang-barang 

yang dapat diangkut rata-rata dalam jumlah yang kecil dan waktu yang ditempuh 

relatif lama, karena transportasi utama sebelum adanya transportasi darat adalah 

dengan melalui jalur air sepanjang sungai. Kegiatan perekonomian masyarakat 
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dilakukan disepanjang jalur sungai sebagai alat pendistribusian barang perdagangan, 

akan tetapi pada tahun 1860an terjadi pendangkalan terhadap air sungai dan kegiatan 

pengangkutan secara massal hanya bisa dilakukan pada musim penghujan saja. 

Dengan demikian jalur pendistribusian menjadi tidak begitu lancar sehingga ada 

pemikiran adanya alternativ baru dalam hal pengangkutan, maka pemerintah kolonial 

mulai memikirkan alternativ baru tersebut dan pilihanya jatuh pada transportasi kereta 

api sebagai simbol moderenisasi dalam bidang transportasi di Hindia Belanda. 

Pembangunan jaringan transportasi di Hindia Belanda tak lepas dari peranan Politik 

Tanan Paksa (Cultuurstelsel), perkebunan tebu yang ada di Jawa dan padatnya 

penduduk dan didukung oleh keadaan geografis yang baik antara daerah Semarang-

Vostenlanden, hal ini mendorong untuk melakukan pembangunan jalur kereta api di 

Hindia Belanda. Penyebab lainnya dikarenakan jalan Daendles dari Anyer-Panarukan 

sudah tidak memadai lagi.     

Jaringan kereta api yang muncul di Hindia Belanda sebagai moderenisasi 

transportasi secara massal pertama ini menjadi alat transportasi yang muncul pertama 

se-Asia Tenggara, setelah kemunculanya kereta api di India dan selang lima tahun 

dari Hindia Belanda muncul di Jepang. Ketika jaringan kereta api sampai Solo pada 

tahun 1870 pengangkutan barang maupun penumpang semakin meningkat setiap 

tahunnya, apalagi ketika munculnya dan sampainya jaringan kereta api Negara di Solo 

pada tahun 1884 yang menghubungkan jalur Solo-Surabaya. Hal ini sekaligus 

mematikan aktifitas ekonomi sungai di Bengawan Solo yang semula sebagai urat nadi 

perekonomian Solo, setelah kemunculan jaringan kereta api tersebut maka 

perekonomian kota Solo berpindah ke tengah pasar tengah kota. 

Semakin meluasnya jaringan kereta api di Solo baik maskapai swasta 

maupun maskapai Negara mampu memperlihatkan keuntungan yang sangat 
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menjanjikan dalam dunia bisnis trasnsportasi, maka muncul berbagai perusahaan 

swasta kereta trem dan pada tahun 1892 di Solo muncul maskapai trem swasta dengan 

jaringan pengangkutan di dalam kota dengan kemunculannya dengan trem yang 

ditarik kuda dengan jalur antara kota Solo-Boyolali. Pada tahun 1895 trem kuda 

tersebut mulai dipikirkan untuk diganti dengan loko mesin sebagai penariknya dan 

pada tahun 1905 trem kota mulai mengunakan loko dengan mesin, sekaligus 

menambah jalur baru dari tengah kota menuju ke utara sampai ke stasiun Jebres milik 

maskapai negara. Sehingga jalur Trem antara tengah kota dapat terhubung dengan 

jalur maskapai negara. 

Pada awal pengoprasiannya jalur trem kota yang hanya mampu menaikinya 

hanya para saudagar kaya dan para orang eropa yang mengunakanya untuk berdahang 

maupun untuk berpergian ke daerah kerjanya di daerah perkebunan maupun untuk 

sekedar berpergian. Seluruh proses penggantian kuda dengan mesin rampung dan 

diumumkan pada 1 Mei 1908. Dalam peresmian itu, diundang 28 pejabat pemerintah 

untuk menaiki kereta tanpa dipungut bayaran. Penggantian ini menguntungkan 

penduduk, karena tarifnya lebih rendah. Secara formal, hal ini sangat menguntungkan 

bagi rakyat biasa yang ingin memanfaatkan transportasi Kereta api untuk 

perjalanannya.  

Pada tahun 1911 maskapai trem STM digantikan oleh maskapai swasta 

kereta api NISM, sekaligus meluaskan pembangunan jaringan kereta api sampai ke 

daerah Selatan. Pembangunan ini dari kota Solo sampai dengan daerah Baturetno. 

Pembangunan tersebut diharapkan sebagai pengangkutan pengangkutan maupun hasil 

bumi daerah Selatan, pembangunan jalur ini selesai pada tahun 1922 dan sekaligus 

menganti jalur lintasan dari tengah kota sampai stasiun Jebres. Dengan demikian 

menunjukan bahwa perkembangan jalur kereta api di kota Solo sudah luas jaringan 
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jalur perkeretaapianya. Dikarenakan jalur jalur semakin lengkap dan saling 

berhubungan dengan titik penghubungnya berada di kota Solo. Boleh dikata bahwa 

kota Solo sebagai jantung perkeretaapian di tanah  Jawa, serta jalur dari Boyolali-

Solo-Wonogiri-Kakap mempunyai jalur rel yang langsung masuk ke jantung kota. Hal 

ini juga menjadikan salah satu faktor penunjang moderenisasi bagi kota Solo.  

Selain itu hambatan kedinasan antara NISM dan SS tentang jalur penghubung 

antara Batavia-Surabaya yang sebelumnya harus berganti kereta mulai dapat 

diselesaikan dengan adanya batang rel ketiga antara Solo-Yogyakarta. Pemasangan 

batang rel ketiga tersebut selesai pada tanggal 15 Juli 1899 tetapi pengunanaanya baru 

terpakai sejak 1 Februari 1905. dengan demikian hambatan pengangkutan barang 

maupun penumpang khususnya menjadi ringan karena tak perlu turun berganti kereta 

untuk melanjutkan perjalananya.  

Peletakan Stasiun dan jaringan kereta api juga merangsang tumbuhnya 

budaya perkotaan di kota Solo yang serta merta membawa perubahan ke arah 

moderenitas. Kereta api tidak hanya sebagai alat pendistribusian semata, akan tetapi 

juga sebagai alat mobilitas penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Munculnya 

berbagai industri dan perluasan kereta api hingga ke tengah kota Solo mampu 

merangsang migrasi dan kepadatan penduduk mulai meningkat yang lambat laun 

menempati berpusat ke jantung kota. Sehingga semakin mendorong aktifitas ekonomi 

kota semakin meningkat. Kondisi ini memaksa pemerintah Solo perlu menata kota 

berserta melakukan pembangunan berbagai fasilitas perkotaan setelah melakukan 

moderenisasi dalam bidang transportasi mulai masuk ke kota Solo berupa kereta api. 

Pemberian ide pembangunan perkotaan tersebut juga di setujui oleh oleh kedua 

kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran. kemudian sekitar tahun 1890-1900an mulai 

di galakanya pembangunan kota Solo yang mengacu pada gaya tata kota Eropa. 
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Penataan sejalan dengan perkembangan pasar-pasar lama selalu berdekatan 

dengan stasiun-stasiun maupun halte Trem, hal ini dikarenakan tempat tempat tersebut 

selain sebagai naik trunnya barang maupun penumpang juga digunakan sebagai 

aktifitas perdagangan sehingga menjadikan sebuah pasar sebagai tempat pemenuhan 

kebutuhan. Dalam penataan tata ruang di Solo, pemukiman setiap penduduk etnis 

mengelompokan diri berdasarkan ras di suatu tempat. Kedatangan Cina. orang Arab, 

dan Eropa yang sebelumnya tidak mengubah konsep kosmologis dari kota. Selama 

lebih dari satu setengah abad mereka hampir tidak berubah apa-apa. Hanya pada awal 

abad kedua puluh, karena kemajuan teknologi dan perluasan bisnis, layanan, dan 

waktu senggang, kota itu menjadi berubah. Di tahun 1900-1915 bahwa kebanyakan 

perubahan itu menuju pada pembangunan kota modern. Pengubahan ini akan 

digambarkan sebagai perubahan dari kosmologis ke konsep ekologi. Kerangka kota 

tetap sama, tetapi lingkungan menjadi sama sekali berbeda. 

Berkembangnya budaya perkotaan di Solo mendorong Pemerintah untuk 

berusaha agar masyarakat Eropa yang tinggal di Solo bisa mendapatkan sarana 

perkotaan yang sama seperti di negara asalnya. Oleh sebab itu berbagai fasilitas mulai 

di bangun dari kereta api dan Trem, pasar, listrik, air bersih, tempat hiburan, 

penginapan, alat komunikasi, memberikan peluang seluasnya kepada para penanam 

modal industri di kota Solo dan lainnya.  

Penataan administrasif dan penempatan militer diletakan di jalan poros 

sekaligus jalan Trem yang membagi wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial, 

Mangkunegaran dan Kasunanan yang diharapkan untuk pengawasan terhadap kedua 

kerajaan. Pemerintah juga menata perkampungan sekaligus tempat wisata warga 

Eropa di Tawangmangu menata juga berserta fasilitas-fasilitas yang diperlukan. 

Semakin majunya budaya perkotaan serta baiknya aktifitas ekonomi di Solo maka 
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Solo di sebut dengan jantungnya pulau Jawa dan pada tahun 1928 status Solo dinaikan 

dari residen menjadi Gubernemen.  

Kota sebagai pusat dari segalanya dari perputaran ekonomi, politik, 

administrasi, hiburan, berbagai fasilitas kebutuhan perkotaan maupun militer hingga 

pemukiman yang dipandang sebagai tempat yang ideal. Sehingga perkotaan menjadi 

daya tarik tersendiri, dikarenakan semua ada di dalam kota yang juga menjadikan 

sebagai wajah gaya hidup yang moderen sehingga sampai masuk pada budaya di 

dalam kerajaan di Solo.   

Perluasan jaringan kereta api dan pembangunan jalan darat sebagai alat 

pendistribusian dan semakin berkembangnya budaya perkotaan di Solo mendorong 

migrasi penduduk serta membawa membawa budaya asing yang kurang sehat masuk 

hingga praktek-praktek kriminalitas yang semakin tinggi. Budaya budaya tersebut 

adalah candu, rokok dan minum-minuman keras. Kebutuhan akan buruh-buruh secara 

berpindah pindah baik pada buruh pembangunan kereta api maupun yang ada pada 

sentra industri maupun perkebunan, mengakibatkan adanya pengajian upah dengan 

uang, sehingga perkotaan menjadi daya tarik sendiri dalam mengadu nasib di kota. 

Pertumbuhan urbanisasi maupun mobilitas penduduk yang berpindah pindah menjadi 

masalah di perkotaan, dikarenakan mendorong aktifitas kriminal maupun praktek-

praktek prostitusi semakin berkembang dan meningkat tinggi. 
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