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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Surabaya merupakan kota industri yang berkembang pesat awal abad ke-

20.1 Pada periode tersebut Surabaya mulai berkembang pesat sebagai kota 

industri. Letak Surabaya secara geografis yang berada pada wilayah pesisir 

menjadikan Surabaya dikenal sebagai kota pelabuhan yang menjual berbagai hasil 

produksi dari wilayah pedalaman untuk diperdagangkan dibeberapa wilayah dan 

negara-negara tujuan ekspor barang.2 Dampak dari perkembangnya tersebut 

kemudian menjadikan Kota Surabaya membutuhkan layanan publik sebagai 

penunjang kegiatan.  

Kota Surabaya merupakan pusat industri dan ekonomi telah mengantarkan 

kota ini menjadi tumpuan banyak migran untuk mengadu nasib. Masuknya kaum 

urban tersebut menimbulkan masalah baru di kota tersebut.3 Di antaranya 

kepadatan penduduk, kriminalitas, dan masalah transportasi. Pertumbuhan kota 
                                                           

1 Pada akhir 1900, Surabaya mempunyai kemampuan industri setara dengan Kalkuta, 
Bombay dan Osaka di antara pusat-pusat industri di Asia dan baru diikuti oleh Singapura, 
Bangkok, Hongkong, Shanghai dan Tokyo dalam skala sedang. Lihat, Howard, W. Dick, 
Industrialisasi Abad ke-19: Sebuah Kesempatan yang Hilang ?. Dalam, J. Thomas Lindblad (Ed), 
Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru, (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 177. 
 

2 Hal tersebut terlihat ketika adanya peningkatan tajam dibanding dengan periode abad ke 
19, jika pada tahun 1899 jumlah industri manufaktur di Surabaya hanya 113 buah maka pada tahun 
1914 meningkat menjadi 440 buah. Dalam jangka lima belas tahun jumlah industry manufaktur 
meningkat 300%. Lihat Purnawan Basundoro, Pengantar Sejarah Kota (Yogyakarta : Ombak, 
2012), hlm. 135. 

 
3 Purnawan Basundoro, Dua kota tiga zaman Surabaya dan Malang sejak kolonial 

sampai kemerdekaan (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 15 
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dalam konsekuensinya memiliki andil besar dalam permasalahan kota termasuk 

diantaranya transportasi. Seperti yang di tuliskan oleh Wilfred Owen:  

All over the wolrd the trend from agricultural economies to urban 
industrialization continues, and cities in every part of the globe are 
struggling with similar problems of achieving acceptable standart of 
urban mobility.The Big city and its transportation problems were 
confouding the expert  over a century ago, long before the complications 
of internal combustion.4 

 

(Seluruh Dunia mengalami tren perubahan dari ekonomi pertanian 
menuju industrialisasi perkotaan, dan di setiap bagian kota didunia 
berjuang dengan masalah yang sama mencapai standart yang diterima 
oleh mobilitas perkotaan. Di kota besar masalah transportasi terus 
membingungkan para ahli lebih dari satu abad lalu, jauh sebelum terjadi 
masalah dalam perkotaan). 

 

Transportasi merupakan sebuah kebutuhan yang dimiliki seseorang atau 

setiap individu untuk menjalani aktifitas mereka baik itu bekerja, maupun 

berpergian. Perkembangan alat tranpsortasi digunakan untuk mempercepat kerja 

atau mengoptimalkan kerja seseorang dengan waktu yang relatif singkat. Hal ini 

menjadi jelas, ketika seseorang tidak dapat mengembangkan alat transportasi, 

maka dapat dibayangkan bagaimana kehidupan masyarakat saat itu tentu akan 

berjalan lebih lambat. Dalam perannya, perlu digaris bawahi bahwa 

perkembangan yang paling pesat dalam alat transportasi adalah ditemukannya 

roda. Karena sebelumnya penggunaan alat angkut hanya berupa pikul atau jenis 

alat bantu lain.5 Ditemukannya roda sebagai komponen dari alat tranportasi, mulai 

                                                           
4 Wilfred Owen, The Metropolitan Transportation Problem (Washington D.C: The 

Brookings Institution, 1986), hlm. 5.  
 
5 Siregar Muchtarudi, Beberapa Masalah Ekonomi & Management Pengangkutan  

(Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1981), hlm 1. 
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berkembang pesat. Dalam perkembangan transportasi dapat diketahui bagaimana 

peran transportasi mempengaruhi segala aktivitas sejarah, seperti pembangunan 

jalur kereta yang memudahkan seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat 

lainnya .  

Keberadaan transportasi juga mempunyai peran penting dalam mobilitas 

sosial masyarakat yang ingin berpindah dari satu tempat ketempat lain. Kebutuhan 

akan transportasi tidak dapat dipungkiri, memiliki arti penting dalam aktifitas 

manusia. Sehingga dalam hal ini, transportasi akan selalu terus disesuaikan oleh 

masyarakat, agar selalu relevan dengan gerak perkembangan zaman dan 

teknologi.6 Dalam iklim modernitas, transportasi menempati posisi penting dalam 

cerminan perkembangan suatu kota.7 Wilayah kota yang merupakan lingkungan 

teratur tidak dapat berjalan dengan baik ketika pelayanan publik tidak dapat 

berjalan maksimal. 

Perkembangan transportasi manusia setidaknya dapat dibagi menjadi lima 

tahap perkembangan. Pertama, tahap Immobilitas (terbatas) dan Masyarakat 

Tradisional dimana kegiatan pengangkutan masih terbatas. Kedua, tahap 

perbaikan alat angkutan dan pertumbuhan perdagangan, ditandai dengan mulai 

kegiatan perdagangan untuk menunjang aktifitas ini sudah mulai dibangun jalan. 

Ketiga, Tahap Menuju Stabilitas dan tingkap hidup yang lebih tinggi, transportasi 

                                                           
6 Rustian Kamaluddin, Ekonomi Transprtasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan, 

(Jakarta: Galia, 2003), hlm. 13. 
 
7 Perkembangan teknologi perbaikan transportasi menurutnya ketika dibangunnya jalan 

Raya Deandles 1808-1811 di Hindia Belanda. Sementara itu, wacana untuk menyediakan sarana 
transportasi modern adalah ketika Raja Willem I, menyetujui pembangunan jalur kereta api di 
Hindia Belanda. Rudolf Mrazek, Engineers of Happy Land: perkembangan Teknologi dan 
Nasionalisme di sebuah Koloni, (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 10 
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mulai sejalan dengan tumbuhnya kegiatan industri dimasyarakat. Keempat, tahap 

motorisasi dimana masyarakat sudah mulai ketergantungan dengan transportasi ini 

dalam menjalankan segala aktifitas. Kelima, perkembangan penerbangan, dimana 

batas-batas geografi telah dapat dilampaui oleh manusia.8 

Perubahan minat dalam masyarakat akan kebutuhan transportasi yang 

terus berkembang, kemudian mau tak mau akan meninggalkan moda tranpsortasi 

lain yang dianggap konvesional. Salah satu transportasi yang peranannya secara 

berangsur berkurang adalah transportasi dengan menggunakan tenaga hewan. 

Penggunaan tenaga hewan sebagai tenaga penarik gerobak berfungsi untuk 

memperluas pemasaran hasil pertanian keluar daerah. Menurut Denys Lombard, 

transportasi tenaga hewan telah ada di Jawa sebelum kedatangan kolonial adalah 

gerobak yang ditarik dengan sapi jantan. Alat transportasi ini kemudian hari 

dikenal dengan cikar.9 Transportasi ini mempunyai peranan penting sebagai 

tenaga pengangkutan barang hingga awal abad ke-20. Transportasi lain yang telah 

lama dikenal adalah pedati yang ditarik dengan menggunakan kuda. Pedati 

difungsikan sebagai tenaga pengangkut barang dengan muatan barang yang lebih 

kecil dibanding dengan cikar. Pedati mempunyai keunggulan dibandingkan cikar 

dalam masalah efisiensi waktu dengan kecepatan yang lebih tinggi.  

Pada masa kolonial, khususnya diwilayah Surabaya pada pertengahan abad 

ke-19 muncul transportasi baru yang disebut sebagai dokar. Kemunculan dokar 
                                                           

8 Ibid., hlm. 2-3. 
 
9 Jalan-jalan di Jawa selama abad ke-18 masih menjadi jalan-jalan kecil yang belum 

dibangun dengan perencaraan teknik. Pada periode ini jalan-jalan hanya dapat dilewati oleh kuda-
kuda dan gerobak sapi pengakut barang. Denys Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya Jilid I, 
(Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 135. 
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sebagai transportasi publik kota dimulai ketika muncul desakan dari warga kota 

agar tersedianya suatu alat transportasi guna menunjang aktifitas warga. 

Kedudukan dokar menjadi sangat penting kala itu sebagai moda alat trasnportasi 

karena belum banyak alat tanportasi lain.  

Pada pertengahan abad ke-19 tranportasi dokar muncul setelah beberapa 

tahun sebelumnya di Hindia Belanda telah ada ijin resmi untuk menggunakan 

transportasi kuda sebagai kendaraan penumpang. Peraturan tersebut tercatat dalam 

Staatsblad 1853 No. 6,”.Staatblad Van Nederlandsch-Indies. Mengenai 

pengumuman Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 1 Pebruari 1853 tentang 

perubahan peraturan pajak kuda dan kereta kuda di Hindia Belanda.10 Keputuan 

ini juga menunjukkan adanya peran tranportasi dokar pada saat itu yang penting 

bagi perekonomian pemerintah Kolonial. 

 Pada periode tahun 1870-an ketika telah berlngsungnya revolusi industri 

dan liberalisasi di Hindia Belanda. Dampak dari kondisi tersebut era baru dalam 

transportasi di Hindia Belanda mulai menunjukan adanya perkembangan tahap 

motorisasi dalam transportasi. Di Surabaya transportasi kereta api mulai di 

fungsikan disusul dengan transportasi jenis serupa yakni trem. Transportasi 

privasi kemudian juga telah tercipta pada akhir abad ke-19 adalah Automobielie 

(mobil). Transportasi ini muncul sebagai ciri moda transportasi kaum elite Eropa, 

maupun elite pribumi. Mobil mulai berkembang di Surabaya pada periode 

                                                           
10 Staatblad Van Nederlandsch-Indie, Nomor. 6 Tahun 1853  
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dasawarsa pertama abad ke-20. Posisi ini kemudian mulai menggeser peranan 

dokar yang tampil sebagai primadona transportasi kota pada abad ke-19.  

Pengelolaan Transportasi pada masa Hindia Belanda menurut penulis juga 

difungsikan secara politis, dengan mempertimbangkan ekonomi dan status sosial 

dalam masyarakat. Status yang melekat dalam diri seseorang juga mempengaruhi 

dalam melakukan segala aktifitasnya. Sebagai contoh dapat dilihat perkembangan 

sistem kereta api yang digunakan oleh pemerintah yang berkebangsaan kolonial, 

maupun pangreh praja. Mereka akan naik kelas satu, dalam gerbong kereta dengan 

fasilitas mewah, dibandingkan dengan kelas lainnya.11 Tidak hanya dalam 

transportasi, sarana jalan telah dibentuk sedemikian rupa oleh pemerintah Hindia 

Belanda untuk menyingkirkan transportasi yang telah lama tidak menguntungkan 

kota salah satunya adalah dokar. 

Pada masa berakhirnya kolonialisasi Belanda, penjajahan diteruskan oleh 

pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang hadir dengan pendekatan politik yang 

berbeda dengan masa Belanda.12 Politik kawan dan kedekatan emosial digunakan 

dalam strategi untuk meraih simpati rakyat.13 Salah satu pendekatan politik 

tersebut Jepang juga melakukan sebuah upaya untuk mengembalikan transpotasi 

dokar yang dianggap merepresentasikan transportasi bumiputra. Program 

                                                           
11 Muhammad Sa’i, Jaringan Tranportasi Trem Uap di Surabaya ( 1888-1910)  (Jurusan 

Ilmu Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Airlangga, 2006) 
 

12 Leirissa R.Z, Dkk, Sejarah Perekonomian Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2012),  hlm. 
88-89. 

13 Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas, mengahpus 
pengaruh-pengaruh Barat di kalangan mereka dan memobilisasi mereka demi kemenangan Jepang. 
M.C. Riklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 
425. 
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perbaikan kondisi transportasi dokar diantaranya adalah mulai dari kusir yang 

harus berpakaian rapi, kemudian kusir dokar juga harus memiliki ijin jalan untuk 

mengoperasikan dokar sampai jumlah dokar di Kota Surabaya dibatasi. Jepang 

juga membentuk badan khusus yang bertugas untuk mengatur jalannya dokar 

yakni Sinai Ryokyaku Unso Sigyigyo.14 Peraturan yang ketat tersebut 

membuktikan bahwa dokar masih menjadi alat tranportasi legal pemerintah. Pada 

masa ini, juga dapat terlihat bahwa pemerintah Jepang saat itu juga melakukan 

perubahan bentuk dokar, sehingga mampu menampung lebih banyak penumpang, 

Kendaraan inovasi dari dokar ini kemudian diberi nama Bis-dokar.15 

B. Rumusan Masalah 

Analisa terhadap perkembangan transportasi dokar dari segi sosial dan 

ekonomi tentunya akan menarik untuk kita bahas. Karena perkembangan sarana 

transportasi tersebut akan mempengaruhi dinamika perkembangan penduduk 

suatu wilayah. Perkembangan serta semakin modern suatu kota, kemudian 

diperlukan sebuah sarana penunjang modernitas tersebut, salah satunya adalah 

penggunaaan sarana transportasi modern, yang akan menggeser akomodasi 

angkutan konvensional. Bahasan dalam penelitian ini, akan mengulas mengenai 

transformasi dokar sebagai alat Tranportasi di Surabaya. 

                                                           
14 “Bus-Dokar”  Perwarta Perniagaan, 10 Mei 1943. 
 
15 Bis-Dokar merupakan alat transportasi yang dikembangkan oleh pemerintah Jepang 

pada pertengahan tahun 1945. Tranposratsi ini ditarik dengan menggunakan 2 ekor kuda, dengan 
menampung hingga 14 orang. Di surabaya trayek Bis-Dokar antara Jempatan Merah-Kebun 
Binatang, P-P (pulang-pergi). Lihat  Sinar Baroe. 02 April 1945. 
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Dinamika perkembangan kota di Surabaya mempengaruhi pula 

perkembangan ekologi kota. Ekologi merupakan sebuah proses interaksi antar 

manusia dengan lingkungan. Perubahan ekologi terjadi bila salah satu komponen 

itu mengalami perubahan.16 Termasuk di dalamnya adalah transportasi yang 

mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari perkembangan kota. Berdasarkan 

dari latar belakang diatas pokok masalah dalam tulisan ini adalah: 

Mengapa terjadi pergeseran kedudukan  transportasi dokar di Surabaya 

selama periode  1900-1945 ? 

Dari pokok masalah tersebut, penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa 

sub permasalahan, antara lain: 

1. Bagaimana bentuk transformasi dokar di Surabaya pada masa kolonial 

1900-1942? 

2. Bagaimana eksistensi transportasi dokar di Surabaya selama periode 

pendudukan Jepang 1942-1945? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang “Transformasi Dokar di Surabaya 1900-1945” 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui proses terjadinya perubahan makna dan persepsi 

masyakarakat mengenai transportasi dokar pada tahun 1900-1942 

                                                           
16 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah Edisi Kedua (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 

2003),  hlm.  64. 
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2. Untuk Mengetahui bagaiamana eksistensi dokar pada masa 

pendudukan Jepang tahun 1942-1945 

  Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi bagi 

masyarakat secara luas, maupun dari kalangan akademis yang tertarik dengan 

tranportasi dokar.  Penelitian ini diharapakan dapat menambah historigrafi 

Indonesia saat ini yang masih sedikit yang mengangkat tema tentang peranan 

transportasi, sebab dalam beberapa penelitian sebelumnya yang masih menjadi 

fokus dominan dari penelitian aspek transporatsi adalah pada sektor-sektor 

transportasi mesin, semisal kereta api, Trem, Bus dsb. Penelitian ini secara khusus 

mengangkat transporatsi lokal, dalam memenuhi warga kota dalam menjalankan 

aktfitasnya. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Setiap penulisan sejarah, dituntut untuk menentukan batasan-batasan topik 

agar diperoleh suatu penjelasan dalam pemahaman. Batasan-batasan yang 

dimaksud adalah ruang lingkup spasial dan ruang lingkup temporal, yang nantinya 

akan menjadi acuan dalam melakukan penulisan. Ruang lingkup spasial dari 

penelitian ini adalah Kota Surabaya. Pada masa kolonial Kota Surabaya menjadi 

salah satu pusat adminitrasi dan aktifitas ekonomi utamanya di Jawa Timur 

sehingga dinamika kota perekonomian juga akan mempengaruhi proses pemilihan 

moda tranportasi.  

Periode tahun 1900-1945 digunakan sebagai batasan penelitian. Sebab 

pada periode ini dapat dilihat bahwa transportasi dokar mengalami suatu proses 

transformasi. Kedudukan dokar pada masa kolonial sudah mengalami persaingan 
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dalam perebutan ruang kota (jalan) dengan munculnya transportasi lain. Pada 

masa Jepang eksistensi dokar muncul kembali setelah pemerintah mengeluarkan 

kebijakan untuk pembatasan transportasi bermesin dengan alasan politik. Dokar 

mulai meredup secara kuantitas dijelaskan pada masa paska kemerdekaan ketika 

sistem transportasi massal mulai dioperasikan kembali.  

Transportasi yang berkembang diwilayah Surabaya pada 1900 mulai 

nampak dengan beragam pilihan jenis tranportasi yang memenuhi aktifitas kota 

Surabaya. Kehadiran kereta api dan trem pada 1880 memunculkan suatu persepsi 

masyrakat mengenai adanya transportasi bermesin. Pada akhir abad ke-19 muncul 

transportasi motor dan mobil. Kedua transportasi terakhir tersebut digunakan oleh 

penulis sebagai tantangan baru atas eksistensi dokar yang mulai tergantikan. 

Mobil dan motor sebagai representasi transportasi elite kota akhir mulai 

menggeser peran dokar pada awal abad ke-20.  

Eksistensi dokar pada masa kolonial sudah mengalami transformasi secara 

“nilai” dengan banyaknya alat transporatasi dalam kota, yang menggunakan 

tenaga mesin.Tranportasi dokar mulai eksistensi kembali ketika pada masa 

pendudukan Jepang. Dokar menjadi salah satu transportasi utama setelah 

kebijakan politis ditempuh oleh Jepang untuk mengemat bahan bakar minyak. 

Pada 1945 menjadi batas akhir penelitian dengan mendasar pada perubahan 

politik dari Jepang kepada Indonesia merdeka. Perpindahan politik tersebut 

kemudian kembali meredupkan eksistensi dokar selama masa pendudukan Jepang.  
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       E. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian tentang transporatsi di Surabaya, penulis termotivasi 

untuk menulis tentang transportasi dokar, sebab penulis sebelumnya dengan 

kajian spasial yang sama belum membahas secara intensif tentang peranan 

transporatsi non-mesin ini. Sumber pertama terkait dengan keberadaan 

transportasi dokar di Surabaya adalah karya G.H. von Faber. Selanjutnya disusul 

penulis lain seperti Dukut Imam Widodo, Purnawan Basundoro dan Howard, W. 

Dick. Sementara kajian secara umum, penulis mengacu pada karya Rudolf 

Mrazek. Hasil penelitian yang pernah dilakukan tersebut antara lain:  

Oud Soerabaia, De Gesciedenis van Indies Eerste Koopstad van de 

Oudstie Tijden tot de Instelling van Den Gemeenteraad 1906 Karya Von Vaber 

merupakan salah satu karya besar penulisan sejarah Surabaya. Vaber, berhasil 

memberikan konsep mengenai penyebutan berbagai macam kereta kuda di 

Surabaya. Penelitian von Vaber, khususnya mengenai transportasi dokar selalu 

menjadi tumpuan penulisan lain yang membahasa tema serupa termasuk penulis. 

Namun, karya yang membahas mengenai keseluruhan kota Surabaya ini secara 

umum penulisannya bersifat naratif. Mengenai dokar vaber tidak berusaha 

menarik dalam konteks yang lebih luas, khsususnya mengenai asal transportasi 

dokar.  

Hikajat Soerabaya Tempoe Doeloe Buku II oleh Dukut Imam Widodo. 

Dalam buku ini, dijelaskan mengenai berbagai macam alat transportasi yang 

berkembang di masa kolonial di wilayah Surabaya. Termasuk diantaranya 
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membahas mengenai tranportasi dokar. Namun, pembahasan masih meluas serta 

kurang jelasnya batasan temporal yang digunakan dalam penulisan mengenai 

peranan trasnportasi dokar di Surabaya. 

Dua kota tiga zaman Surabaya dan Malang sejak kolonial sampai 

kemerdekaan oleh Purnawan Basundoro. Buku ini menjelaskan dinamika 

perubahan kota dari aspek ekonomi maupun sosial di dalam kedua kota tersebut. 

Selain itu, dijelaskan pula mengenai perebutan lahan yang terjadi di kota Surabaya 

akibat urbansasi yang semakin pesat, dan perebutan ruang oleh para penguasa. 

Meski tidak membahas secara langsung tentang transportasi khususnya dokar. 

Buku ini dapat membatu untuk melihat aktifitas dan perkembangan kota 

Surabaya, yang tentu juga akan mempengaruhi moda tranportasi yang digunakan 

oleh masyakarakat kota Surabaya. 

Surabaya City of Work: A Socioeconomic History 1900-2000 karya 

Howard. W Dick menjadi sumber rujukan bagi penulis untuk menjelaskan kondisi 

Surabaya antara rentang waktu penelitian diatas. Dick menggunakan berbagai 

sumber dengan jelas disertai dengan data statistik yang memudahkan penulis 

sesudahnya untuk menganalisis sumber tersebut. Transportasi dokar juga dibahas 

dalam buku ini namun tidak memiliki fungsi yang jelas. Dick menggambarkan 

kejayaan dokar segera berganti dengan kendaraan bermesin di Surabaya tanpa 

memberikan aspek kemampuan para kusir untuk mempertahankan transportasi 

dokar. 

Engineers of Happy Land: perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di 

sebuah Koloni karya Rudolf Mrazek menjadi bahan rujukan dalam bidang melihat 
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fenomena berkembangan teknologi yang mempengaruhi proses perubahan 

pemilihan transportasi secara luas di Hindia Belanda. Buku ini, memaparkan 

proses moderniasasi jalan yang dimulai dari pembangunan jalan raya Deandleas. 

Juga membahas mengenai fenomena dokar pada abad ke-20 yang telah dikatakan 

sebagai kendaraan kuno yang menyebabkan permasalahan di jalan. Namun, buku 

ini tidak memberikan fenomena kegiatan para kusir yang berusaha melakukan 

perlawanan dalam penetrasi yang semakin ketat.  

 

E. Kerangka  Konseptual 

Tema sejarah kota bisa dikaitkan dalam jenis penelitian ini. Kota 

umumnya dalam pandangan masyarakat awam identik dengan suatu keruangan 

yang mendiskripsikan kemajuan dibandingkan dengan wilayah perdesaan, kota 

dianggap sebagai sesuatu yang kompleks sementara desa berbanding terbalik 

dengan kondisi kota. Menurut Kuntowijoyo kota merupakan tempat masuknya 

unsur-unsur budaya modern.17Artinya kemajuan tekonologi selalu masuk atau 

tersebar di wilayah perkotaan sebelum merambah ke wilayah lainnya. Seperti 

yang terjadi di Surabaya perkembangan kota yang pesat telah memacu kebutuhan 

teknologi bagi masyarakat termasuk alat transportasi yang digunakan. 

Fungsi transportasi dalam sejarah manusia selalu menempati posisi 

penting dalam setiap pembangunan suatu wilayah. Menurut Rustian Kamalludin, 

transportasi merupakan unsur penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan 

untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas 

                                                           
17 Ibid., hlm. 59. 
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penduduk.18 Dalam penelitian ini, penekanan keterkaitan dengan aspek sosial 

maupun politik menjadi kolaborasi untuk memperkuat analisis, mengingat penulis 

mengambil judul Transformasi Dokar di Surabaya tahun 1900- 1945. 

Istilah transformasi memiliki makna beragam, untuk itu diperlukan 

penjelasan makna istilah transformasi dalam penelitian ini. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia istilah transformasi berarti perubahan rupa (bentuk, sifat, 

fungsi). Dalam penelitian ini, istilah transformasi dimaknai sebagai suatu 

perubahan fungsi transportasi dokar yang terjadi di Surabaya selama periode batas 

penelitian diatas. Perubahan fungsi transportasi dokar disini terkait erat dengan 

struktur kota Surabaya yang pesat pada waktu itu, sehingga membutuhkan sarana 

transportasi guna menunjang dinamika kota. Penelitian ini juga berusaha 

menggunakan pendekatan multidimensional guna memaknai sebuah proses 

sejarah, dengan berbagai demensi khususnya ilmu-ilmu sosial, semisal sosiologi, 

Antropologi dan politik dapat memberikan sebuah cerita yang medekati keutuhan 

dari proses rekonstruksi sejarah.  

Dalam kajian ini digunakan salah satu pendekatan teori perubahan sosial, 

antara lain pendapat dari Paul Bohannan, dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam 

Sosiologi Suatu Pengantar. Menjelaskan bahwa terdepat beberapa ciri perubahan 

sosial diantaranya adalah Unilinear theories of evolution. Teori ini menjelaskan 

bahwa manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaan) mengalami 

perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk yang 

                                                           
 
18 Kamalludin, Op.Cit., hlm. 23.  
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sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna.19 

Teori ini mempunyai makna serupa dengan perubahan fungsi dokar sebagai alat 

transportasi yang terus tertinggal oleh moda transporatsi modern (mekanik). 

Secara etimologi, teori diatas menjelaskan perubahan gerak jaman adalah linier 

melalui tahap evolusi. Adanya suatu konsep kemajuan menjadi faktor yang 

mempengaruhi proses terjadinya transformasi.20 Konsep mengenai kemajuan 

merupakan bagian dari modernisasi. Sehinggga bisa dapat diasumsikan bahwa 

transformasi adalah bagian luar dari proses modernisasi masyarakat.21 Tahap 

perkembangan transportasi yang dijelaskan oleh Muctarudi Siregar mengenai 

tahap perkembangan transportasi diatas. 

Faktor penemuan-penemuan baru dalam perkembangan suatu masyarakat 

juga berperan erat dalam proses perbuahan sosial. Dimana penemuan unsur 

kebudayaan baru, baik berupa alat, ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan 

oleh seseorang individu atau serangkaian ciptaan para individu.22 Seperti 

kemunculan suatu alat transportasi baru pada pertengahan abad ke-19, seperti 

                                                           
19 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 

1982),  hlm. 311. 
 
20 Menurut Nisbet, Konsep Kemajuan dapat didefinisikan sebagai peningkatan yang 

dialami manusia secara lambat, bertahap dan kemudian berkelanjutan dari kondisi kultural yang 
lemah, kebodohan dan kondisi tak aman ketingkat peradaban yang lebih tinggi, kemajuan ini akan 
terus berlanjut hingga ke masa mendatang. Dalam Sztompka, Piotr, Sosiologi Perubahan Sosial 
(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 27-28. 

 
21 Menurut Wilbert Moore Mengenai konsep Modernisasi adalah transformasi total 

masyarakat tradisional atau pra-modern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang 
menyerupai kemajuan dunia Barat yang ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil. Ibid., 
hlm. 153 

 
22 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 

1982),  hlm. 319 
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contoh dokar. Tentu memerlukan sebuah proses pengenalan terhadap masyarakat 

Surabaya. Perannya akan digunakan sebagai alat transportasi baru yang akan 

menggeser transportasi kota yang datang lebih dulu. Selanjutnya proses ini juga 

berlangsung saat mulai adanya alternatif-alternatif baru berupa transportasi 

modern. 

Dokar merupakan salah satu alat transportasi tradisional dengan tenaga 

hewan penarik. Istilah dokar sendiri mengacu pada kata serapan dari bahasa 

belanda, yang menyebut transportasi berkuda dengan Dogcart. Istilah Dogcart 

muncul pertama kali setelah sebelumnya kereta kuda yang disebut Sado muncul 

pada tahun 1874 di Kota Surabaya.23 Sado merupakan singkatan dari dos-a-dos 

atau dalam bahasa Indonesia berarti beradu punggung antara penumpang dengan 

sang kusir. Sado pertama kali di impor oleh perusahaan swasta firma Boesch en 

Co yang menangani masalah transportasi.24 Bangku tempat duduk penumpang 

berada ditengah keranda yang bertolak punggung. Dogcart muncul setelah tiga 

tahun kemunculan sado di kota Surabaya. Kemudian seperti biasa, orang-orang 

menyebutnya sebagai “Dokar” karena lebih mudah diucapkan oleh masyakarat 

Surabaya kala itu.25 Jenis transportasi serupa namun memiliki penarik yang 

                                                           
23  Von Vaber, Oud Soerabaia, De Gesciedenis van Indies Eerste Koopstad van de 

Oudstie Tijden tot de Instelling van Den Gemeenteraad 1906 (Soerabaia: NV Boekhandelen 
Drukkerij H van Ingen Bussum, 1933), hlm. 198. 

 
24 Ibid. 
 
25 Dokar memiliki perbedaan dengan transportasi sado dengan perubahan pada tempat 

duduk yang sudah tidak saling bertolak punggung. Melainkan memisah di samping kanan dan kiri 
kereta. Kursi penumpang dengan model ini lebih banyak dapat mengangkut penumpang. 
Keunggulan lainnya adalah adannya ruang kosong di tengah yang memungkinkan penumpang 
menaruh barang bawaan. Kondisi ini tentu menguntungkan dokar sebagai alat transportasi yang 
bersaing dengan sado. 
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berbeda juga ada di Surabaya, kereta seperti milord, vis-à-vis, palaquin 

Americaine, clarende, handcaise en bendy. Jenis-jenis ini mewakili transportasi 

khas elite yang menggunakan kuda jenis impor, semisal Sandelwoods yang 

berasal dari Australia.26 

Menggunakan tenaga kuda, transportasi ini memiliki ciri sebuah keranda 

dibelakang atau istilah lain kereta.27 Untuk mengoperasikan dokar agar stabil 

terdapat tali yang dibawa oleh kusir 28 atau pengemudi, kemudian tali tersebut 

diikat pada mulut kuda. Seorang kusir harus mempunyai keterampilan khusus 

untuk menjalankan moda transportasi satu ini, mengingat tenaga penggeraknya 

adalah hewan. Harus ada kedekatan khusus paling tidak sudah memiliki 

pengalaman narik dengan kuda penarik dokar. Dilihat dari konteks sejarah, 

transportasi ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Terdapat 

beberapa istilah untuk penyebutan nama dokar, diantaranya adalah andhong dan 

delman. Dalam perkembangannya, transporatsi dokar mengalami perkembangan 

serta dalam segi bentuknya. Penyebutan lain mengenai transportasi yang ditarik 

oleh kuda di kota Surabaya adalah Kossong. Jenis transportasi memiliki penamaan 

                                                           
 

26 Vaber., Op.Cit., hlm. 197. 
 
27 Pada sebagian besar masyarakat khususnya orang jawa, istiah Kereta tertuju pada 

kendaraan yang ditarik oleh kuda. Dalam penelitian ini, kata kereta kuda merujuk pada istilah 
umum yang digunakan dalam bahasa belanda “Rijtuig” untuk penyebutan kereta kuda. Sebagai 
tempat penumpang untuk duduk. Istilah yang umum yang digunakan adalah kereta kencana. 
Model yang mirip pada jenis transportasi ini ada diwilayah Yogyakarta sekitarnnya untuk 
menyebut Andong. Model andong yang memiliki roda empat pada masa kolonial wilayah 
Surabaya disebut sebagai Kossong. 

 
28 Kata kusir berasal dari Bahasa Belanda “koetsier” yang merujuk pada seorang yang 

berprofesi sebagai penarik dokar,andong, dan kossong. Kata ini menjadi istimewa sekaligus 
pembeda pada profesi jasa angkutan lainya, semisal supir untuk para penyedia jasa angkutan 
bermotor. Pada masa kolonial penyebutan lain bagi seorang yang pengendara Dokar ataupun 
andong juga disebut sebagai Sais. 
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yang telah menggunakan istilah lokal.29 Menurut von Vaber dikutip oleh  Dukut 

Imam W, istilah kossong merujuk pada kebiasaan calon penumpang yang 

menanyakan kata “kosong” (tidak membawa penumpang) pada kusir yang sedang 

mengendarainya. Penggunaan kata tersebut terus berulang yang kemudian banyak 

orang menamakan kossong double “s”. Kossong memiliki model yang lebih 

menarik dengan adanya empat roda pada kereta. Model kossong lebih menyerupai 

kereta-kereta di Eropa dan Amerika dengan penggunaan kerangka besi dan tempat 

duduk penumpang yang lebih nyaman. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penulisan sejarah merupakan sarana bagi para sejarawan untuk 

melaksanakan penelitian dan penulisan sejarah. Karena metode merupakan salah 

satu ciri dari cara kerja ilmiah yang penting dalam melakukan suatu penelitian, 

khususnya sejarah. Dalam buku Metode Penelitian Sejarah,30 terdapat empat 

tahapan dalam melakukan metode sejarah. Empat tahapan ini sekaligus menjadi 

kaidah-kaidah yang disepakati secara umum dalam usaha untuk melakukan 

penulisan sejarah. Berikut ini adalah empat tahap penulisan sebagai bentuk 

metode penelitian skripsi yang penulis lakukan. 

                                                           
 
29 Penyebutan transportasi yang ditarik dengan menggunakan kuda memiliki beberapa 

istilah. Seperti Kahar, diwilayah Sulawesi serta Cidomo untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. 
 
30 A. Daliman,  Metode Penelitian Sejarah  (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 

28-29. 
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Penulisan tentang “Transformasi Dokar di Surabaya tahun 1900-1945”.  

di tulis sesuai dengan metode dan kaidah dalam ilmu sejarah. Tahap pertama 

adalah “Heuristik” atau pengumpulan sumber. Data dapat berupa dokumen, arsip 

(staatblad, verslag, bijblaad, gemeenteblad), surat pemerintahan, bukti 

pembayaran, surat kabar (Soerabiasche Handelsblad, De Indische Courant) dan 

semua sumber lain seperti buku, artikel, hasil penelitian, jurnal penelitian serta 

sumber sekunder lain yang dapat mempermudah menemukan kebenaran dari fakta 

sejarah. Dalam memperoleh sumber primer penulis mendapatkan sumber dari 

Badan Arsip Jawa Timur, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia diperoleh 

sumber berupa surat kabar kolonial berbahasa Melayu (Pewarta Soerabia, 

Dagblad Exprees). Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Jawa Timur serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sedangkan sumber 

skunder didapatkan di Perpustakaan Pusat Kampus B Universitas Airlangga, 

Ruang Baca Jurusan Ilmu Sejarah UA dan Perpustakaan Kota Surabaya. 

Tahap selanjutnya adalah verifikasi terhadap sumber yang telah 

dikumpulkan. Terdiri dari dua macam yaitu kritik internal dan kritik eksternal. 

kritik internal mengenai kredibilitas dari sumber sejarah tersebut, sedangkan kritik 

eksternal melakukan kritik terhadap keotentikan suatu sumber, apakah sumber 

tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang namanya tertera dalam sumber 

tersebut atau tidak. Tahap berikutnya adalah melakukan interpretasi atau analisis 

yang akan menghasilkan suatu kesimpulan sehingga tahap yang terakhir yaitu 
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Historiografi akan terpenuhi dan menghasilhan hasil penulisan sejarah yang 

baru.31 

Tahapan pengumpulan sumber yang sudah penulis lakukan dengan 

melakukan wawancara serta kajian pustaka yang saya lakukan dengan mencari 

buku, artikel di perpustakaan. Setelah sumber tersebut sudah diperoleh, pada tahap 

selanjutnya dilakukan tahap kritik, interprestasi atau penafsirat pada tahap ini 

dilakukan sebuah metode untuk mengungkapkan fakta dan merangkainya. Dan 

hasil interpretasi tersebut kemudian disusun dan dijadikan sebuah historiografi 

atau  sejarah penulisan sejarah. 

     G. Sistematika Pembahasan. 

Tulisan ini membahas tentang “Transformasi Dokar di Surabaya tahun 

1900-1945”. Dengan menggunakan beberapa pendekatan, penulisan kajian ini 

penulis mencoba menganalisis  dalam setiap bab. Penulisan ini disajikan dalam 

lima bagian pokok. 

Bab I terdiri dari pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang 

Permasalahan, Rumusan Masalah, tinjauan Pustaka, Kerangka Konseptual, 

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II akan menggambarkan tentang kondisi sosial masyarakat di kota 

Surabaya pada masa kolonial dengan mengembangkan pada kondisi ekologi kota 

Surabaya pada periode abad ke-19 hingga periode pertengahan abad ke-20. 

                                                           
31 Aminudin Kasdi, Memahami Sejarah  (Surabaya : Unesa University Perss, 2005), hlm. 

10-11. 
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Peraturan pemerintah kolonial dalam mengatur lalu lintas dan tranportasi jalan 

juga akan dibahas. Infrastruktur kota seperti perkembangan jenis transportasi dan 

pembangunan jalan dan pengaspalan juga akan dibahas. 

Bab III merupakan penjelasan mengenai kemunculan transportasi dokar di 

Surabaya. Serta akan dibahas mengenai posisinya yang mulai mengalami 

pergeseran dari awal abad ke-20 hingga pertengahan tahun 1930. Dokar 

mengalami perkembangan unik dalam fungsi dan merebut pengaruhnya di kota. 

Pada bagian akhir bab ini, akan dibahas mengenai penetrasi pemerintah terhadap 

transportasi dokar.  

Bab IV secara khsusus membahas mengenai eksistensi dokar yang 

mengalami peningkatan posisi atas transportasi kota pada masa pendudukan 

Jepang di Kota Surabaya. Pemerintah Jepang melakukan berbagai inovasi untuk 

mengembalikan fungsi transportasi dokar dengan membetuk badan khusus dokar 

dab becak. 

Bab V merupakan kesimpulan  yang dapat diperoleh dari penelitian 

tersebut. Kesimpulan ini berupa jawaban mengenai permasalahan pokok dari 

penelitian yang mana kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari proses penelitian 

sehingga menghasilkan tulisan yang berbeda dengan tulisan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TRANSFORMASI DOKAR ... EDI SUSILO


