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Abstract

This article describes the transformation of dokar as public transportation in
the year 1900-1945 in the city of Surabaya. Dokar in Surabaya in 1900
through a transition process from upper-class vehicles (elite) into a vehicle of
social strata middle class after the emergence of two types of motor vehicles
and automobile engine. Dokar in the colonial period also experienced
penetration of government and citizens. Position dokar transport
increasingly pressured late in the period 1920-1940 due to the varitafnya
types of vehicles that are present in the city of Surabaya. During the Japanese
occupation began experiencing existence transportation dokar back as a
major transportation besides pedicab community of activity to serve the city
of Surabaya as a consequence of the operation of motorized transport.
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Abstraksi

Artikel ini menjelaskan mengenai transformasi dokar sebagai kendaraan
umum pada tahun 1900-1945 di Kota Surabaya. Dokar di Surabaya pada
1900 mengalami proses transisi dari kendaraan kelas atas (elite) menjadi
kendaraan strata sosial kelas menengah (middle class) setelah munculnya
dua jenis kendaraan bermesin motor dan mobil. Dokar pada masa kolonial
juga mengalami penetrasi dari pemerintah dan warga kota. Posisi
transportasi dokar semakin terdesak pada periode 1920-1940-an akibat
semakin varitafnya jenis kendaraan yang hadir di kota Surabaya. Pada masa
Pendudukan Jepang transportasi dokar mulai mengalami eksistensi kembali
sebagai transportasi utama selain becak untuk melayani aktiftas
masayarakat kota Surabaya sebagai konsekuensi dari tidak dioperasikannya
transportasi bermesin.

Kata Kunci: Kota Surabaya, Dokar, Transportasi.

Pendahuluan
Surabaya merupakan kota industri

yang berkembang pesat awal abad ke-20.
Pada periode tersebut Surabaya mulai
berkembang pesat sebagai kota industri.
Dampak dari perkembangnya tersebut
kemudian menjadikan Kota Surabaya
membutuhkan layanan publik sebagai
penunjang kegiatan. Sistem transportasi
menjadi salah satu layanan publik yang
begitu dibutuhkan Kota Surabaya. Pada

periode awal abad ke-20 kota Surabaya
telah berkembang menjadi kota modern
dengan penataan kota yang terlihat secara
rapi. Semangat modernisasi dalam kota
kemudian menyeret segela hal yang telah
mempengaruhi perspektif masyarakat
kota. Salah satu dari permasalahan
tersebut adalah paradigma mengenai
pilihan transportasi kota. Transportasi
dengan menggunakan tenaga hewan
dianggap terlampau kuno untuk
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menyesuaikan perkembangan kota yang
sedang berlangsung. Dokar menjadi
salah satu jenis transportasi yang
semakin terpinggirkan.

Kondisi kota Surabaya pada masa
kolonial

Kota-kota kolonial pada awal abad
ke-19 masih menjadi suatu wilayah yang
belum menampakan pembangunan
secara signifikan. Pada abad ke-19 kota-
kota Hindia Belanda hanya dibangundi
sebagai basis pertahanan. Bukti ini
diperkuat dengan dibangunnya beberapa
benteng di wilayah kota. Pembangunan
benteng yang melibatkan orang-orang
bumiputra dan Cina ini bertujuan untuk
melindungi warga kota (burger)
terhadap serangan musuh yang datang
dari luar maupun dari dalam masyarakat
sekitar benteng. Selain sebagai
pertahanan, benteng juga digunakan
sebagai pembatas antara mana orang
kota yang berada didalam benteng
dengan mana orang luar kota (benteng).
Benteng di Surabaya dibangun sekitar
tahun 1835 yang memanjang di timur
laut dan berbentuk persegi dengan jarak
kurang lebih 1 dari laut. Benteng dipal
Surabaya dinamakan sebagai Citadel
Prins Hendrik namun 1870-anpada
benteng tersebut tidak difungsikan lagi
(Aminuddin Kasdi,2009:34).

Kondisi ota Surabaya pada awalK
abad ke-20 menjadi penentu proses
perkembangan kota selanjutnya. Kota-
kota mulai direncanakan men suatujadi
politik pemerintahan kota secara
mandiri atau sebagai pemerintahan
otonom. Peraturan Decentralisatie etW
(undang-undang desentralisasi) pada
tahun 1903 menjadi awal proses
kemandirian kota dengan kota pertama
yang berdiri sebagai adalahgemeente
Batavia. Peraturan pemerintah Hindia
Belanda tersebut mulai dilaksanakan
pada tahun 1905. Undang-undang
desentralisasi secara umum memang
memberikan peluang bagi pemerintah
kota di Hindia Belanda mengaturuntuk
wilayah kota masing-masing. Sementara

peraturan kenegaraan tetap menjadi
kewenangan otoritas pemerintah pusat
k o l o n i a l d i B a t a v i a
(Koesoemomahatmadja,1978:73).

Surabaya kotaditetapkan sebagai
otonom pada 1 April 1906,tanggal
sekaligus menjadi kota otonom kedua
setelah Batavia. Kota-kota selanjutnya
yang menjadi kota otonommenyusul
seperti Semarang, Makasar adalah
bentuk pemberian wewenang sebagai
kota yang tidak semua kotagemeente
dapat memiliki status istimewa ini.
Pemerintah pusat memberlakukan
s i s t e m p e m e r i n t a h a n o t o n o m
berdasarkan atas luas kota dan tingkat
kepadatan penduduk serta jumlah orang-
orang Eropa di setiap kota jugagemeente
menjadi perhitungan lain. Karena kota
kemudian setelah diberi status otonom
akan diberlakukan sistem pemerintahan
kota sendiri.

Kota Surabaya sejak ditetapkan
sebagai kondisi kotag ,emeente menjadi
lebih teratur sebab untuk menertibkan
segala sesu tu tidak harus melakukana
laporan terhadap pemerintah pusat.
Diberlakukannya menjadikangemeente
Surabaya dipimpin oleh seorang
burgermester (w )alikota dan dibantu
oleh beberapa departemen atau dinas
kota Dinas-dinas kota tersebut a. ntara
l a i n i n a s e k e r j a a n m u m, D P U
( ), inasWetbouder Publike Werken D
U L Erusan istrik dan nergi (Wetbouder
Bedrijven), inas rusan umiputraD U B
(Wethouder Chineesche Zaken en
F i n a n c i e n ) ( A n d j a r w a t i
Noordjanah,2001:13). Badan badan-
khusus yang dibentuk untuk membantu
tugas baru dapat dijalankangemeente
selama 10 tahun pemberlakuan undang-
undang desentralisasi. Beriringan
dengan diangkatnya alikota pertamaw
Surabaya, Mr. A. Meyroos tahunsejak
1916 (Purnawan Basundoro,2012:19).
Pembentukan badan-badan khusus oleh
kota Surabaya difungsikan untuk
mengatur kota seperti jalan, penerangan,
kesehatan dan masalah penyediaan
permukiman warga kota.
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Pe orang-orang Eropa dimukiman
Kota Surabaya umumnya diberada
wilayah barat Jembatan Merah, di
wilayah Simpang dan sepanjang jalandi
besar menuju keselatan. Pengaturan
pe mukiman ropa dilakukan melaluir E
m e l a l u i p e r u s a h a a n N . V
Volkhuisvesting, perusahaan ini
merupakan salah satu perusahaan
perumahaan milik pemerintah gemeente
yang mulai kmela ukan berbagai
pembangunan perumahaan. Wilayah
permukiman baru tersebut antara lain
Gubeng yang dibangun pada tahun 1908
oleh pemerintah setelahgemeente
membeli sejumlah tanah diwilayah
tersebut. Gubeng menjadi salah satu
pe elite kota saat itu.mukiman
Selanjutnya, pemukiman Eropa
dibangun di Sawahan dan terakhir di
wilayah Darmo (Handinoto,2002:118).
Perumahan tersebut dilengkapi dengan
fasilitas jalan beraspal listrik, air bersih,,
jalan transportasi umum. Hingga tahun
1930, kondisi perumahan Eropa telah
menggunakan batu bata sebagai bahan
bangunan mencapai angka 91 persen
(Purnawan Basundoro,2009:11).

Kondisi permukiman orang-orang
Eropa berbanding terbalik dengan
kondisi masyarakat kampung Surabaya
yang mayoritas dihuni bumiputra
(William H. Frederrik, 1988:15).
Masyarakat yang tinggal di wilayah
b e l a n g k a n g j a l a n u t a m a k o t a
menampakan sisi lain dari dinamika
perkembangan kota. Rumah dengan
gubuk-gubuk bambu tanpa ventilasi
yang cukup membuat kampung
perkotaan menjadi padat dan sesak.
Kampung kota dihuni oleh beberapa
etnis di dalamnya etnis masyoritas
adalah orang-orang Jawa, khsusunya
Jawa Timur, Melayu, Madura, Makasar
dan sebaginya. Komunitas-komun tasi
kampung memiliki ciri tersendiri dan
seringkali membentuk hubungan sosial
yang kuat dalam suatu komunitas
kampung sesuai dengan ideologi, suku
dan ekonomi. Masyarakat kampung
sengaja dij uhkan dari kemajuan kotaa

selalu berbanding terbalik dengan usaha
mereka untuk menjadi modern dengan
mengikuti kemajuan kota.

Faktor pertumbuhan penduduk
menjadi penyebab dari kepadatan kota,
yang berdampak pada ketersediaan
ruang kota. Penduduk pribumi yang
mendiami ota Surabaya tahunK pada
1930 mencapai 331.509, sedangkan
masyarakat Eropa juga mengalami
peningkatan jumlah penduduk. Orang-
orang Eropa yang tinggal di Surabaya
pada tahun 1906 mencapai 8.663 orang,
jumlah ini meningkat tiga kali lipat pada
tahun 1930 dengan total 26.376 orang
Sampai pada tahun 1930-an kondisi
perkampungan di ota SurabayaK belum
menampakkan perubahan berarti.

P e r k e m b a n g a n J a l a n d a n
Transportasi

Kota Surabaya pada awal abad ke-
19 juga menjadi salah satu kota yang
dilalui oleh alan jalur pos Deandlesj
yang dibangun pada tahun 1808. Jalur
Jalan posraya yang saat ini dikenal
dengan istilah Anyer-Panarukan
menjadi penting sebab dengan adanya
pembukaan jalan ini, arus mobilitas
manusia dari kota kota lainnyasatu ke
m e n j a d i l e b i h m u d a h ( S i d i k
Pramono,2008:5). Jalan Raya Pos juga
menjadi pertanda awal terjadinya
modernisasi jalan di Hindia-Belanda.
Perubahan signifikan yang dapat
dirasakan oleh penduduk diantaranya
adalah jarak tempuh yang menjadi
semakin singkat. Seperti mengenai
waktu tempuh perjalanan dari Batavia
menuju Surabaya yang bisa ditempuh
hanya tujuh hari. Sebelumdalam waktu
adanya pembanguan De groote Postweg,
perjalanan antara Batavia menuju
Surabaya memakan waktu hingga 30
hari ( bulan). Bahkan lebih singkatsatu
Denys Lombard menjelaskan waktu
tempuh antara Batavia-Surabaya hanya
memerlukan waktu tempuh selama lima
hari (Adrik Sulistyawan, 2012:38).

Kota Surabaya periode abad ke-19
sarana jalan selama hanya meneruskan
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jalur jalan yang sebelumnya sudah ada
(Basundoro,Muryadi,2002:15). Seperti
jalan yang mengikuti sepanjang aliran
S Sungai Kalimas dan ungai Pegirian
yang terletak di kawasan kota. Jalan lain
yang sudah dibangun diantaranya daerah
Ampel , Sidodadi , Handels t raat
(Kembang Jepun), Societeitsraat
(Veteran), Slompretanstraat, Bibis
hingga Aloen-aloenstraat (Pahlawan).
Semua jalan diatas ter ambung dengans
jalan Regenstraat (Kebonrojo) yang
merupakan kediaman rumah bupati.
Selanjutnya jalan-jalan tersebut
dibangun meluas ke selatan. Pada tahun
1 8 7 7 d i b a n g u n j a l a n y a n g
menghubungkan antara Keputran dan
K a y o o n ( J o h n y A l f i a n
Khusyairi,2010:22).

Pada a a ,wal bad ke-20 teknologi
a s p a l d a l a my a n g d i g u n a k a n
membangun jalan menjadi tren
t e r s e n d i r i d a l a m m e m b a n g u n
infrastrukutur kota-kota kolonial.
Pengaspalan merupakan salah satu
strategi untuk memperbaiki ekologi kota
yang sebelumnya terkesan kumuh sebab,
banyak jalan yang akan berdebu pada
musim kemarau dan becek ketika musin
hujan datang (Rudolf Mrazek,2012:36).
Kota Surabaya pada tahun 1920 telah
memiliki jalan sepanjang 80 km, dengan
luas total 440.000 m. Rata-rata lebar
jalan pada waktu itu adalah 5,5 m.
Sedangkan luas jalan yang telah diaspal
mencapai 200.000 m atau sekitar 45%
d a r i k e s e l u r u h a n l u a s j a l a n .
Perkembangan jalan ini kemudian
nampak pada tahun 1929, ketika luas
jalan di Surabaya sudah mencapai
1.192.000 m dengan panjang 180 km
dari jumlah panjang jalan tersebut uas. L
jalan yang berhasil diaspal adalah
1.049.000 dengan panjang 169 km.m
Perbaikan lainnya yang diusaha n olehka
pemerintah kota adalah perlebaran jalan.
Jika sebelumnya jalan-jalan utama kota
yang semula lebarnya hanya 5,5 m,
kemudian pada tahun 1929 dilebarkan
lagi menjadi 6,6 . Perluasaan jalanm
tersebut tanggapanmerupakan

pemerintah kota terhadap ramainya
kendaraan yang Surabayamemadati
pada tahun berikutnya (Purnawan
Basundoro,2009:174).

Pada perte gahan abad ke-19, din
Kota Surabaya hanya terdapat beberapa
jenis transportasi jumlahdengan yang
masih terbatas. Transportasi tersebut
antara lain, kereta kuda, dokar, ,sado
gerobak sapi atau cikar dan angkutan
sungai seperti perahu (Nasution,
2006:74). Jenis transportasi ini dibagi
dalam dua fungsi sebagai angkutan
manusia yakni dokar, sado dan kossong
sedangkan cikar digunakan untuk
mengangkut barang. Peran cikar
menjadi penting dan tidak tergantikan
awal abad ke-19 hingga menjelang tahun
1880-an. Ketika pengangkutan barang
mulai diupayakan melalui kereta api
yang telah dibangun di Hindia Belanda.
N a m u n , p e n g a r u h t e r b e s a r
berkurangnya jumlah cikar secara
signifikan terjadi pada abad ke-20,
ketika angkutan truck digunakan sebagai
transportasi muatan barang. Truck
menjadi lebih efisien karena memiliki
kecepatan dan dapat mengakut jumlah
lebih banyak. Peranan truck sebagai
kendaraan angkutan barang menjadi
penting di kota. Oleh karena itu, untuk
menunjang kelancaran pengakutan
pemerintah mulai banyak membangun
jembatan-jembatan dari beton agar dapat
menahan beban berat (Handinoto,2002:
126).

Pada tahun 1875 pembangunan
jalan kereta api mulai dibangun di
Surabaya yang melayani rute Surabaya-
Pasuruan. Pembangunan jalan kereta ini
dilakukan oleh perusahaan kereta api
mi l ik negara ( )s taatsspoorweg
(Nasution,2006:76). Sedangkan stasiun
yang pertama dibangun adalah stasiun
kota di Jalan Bibis. Jalur jalur rel kereta-
api terus menerus dikembangkan
terutama untuk mengintregasikan dari
wilayah produksi hingga pelabuhan.
Pada tanggal 1 September 1897
perusahaan kereta api Hindia Belanda
NIS (Nederlandsch Indische Spoorweg
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Maatschappij) mendapat konsesi untuk
menyelenggarakan pembangunan
sarana transportasi kereta api di Jawa
Timur. Selanjutnya, jalur kereta api antar
k di Jawa mulai dibangunerasidenan
untuk keperluan yang lebih luas yakni
sebagai pengakutan penumpang. Salah
satunya melayani rute Surabaya-
Batavia. Transportasi kota dengan
menggunakan tenaga bermesin pada
tahun 1888 mengisi kekosongan ruang
transportasi trem mulai dibangun di otaK
Surabaya. Perusahaan N.V Oost Java
Stoomtram Maatschappij (OJS) menjadi
salah satu perusahaan awal yang
mendapatkan konsesi oleh pemerintah
(Andrik Sulistyawan,2012:76). Trem
menjadi penting sebagai sarana alat
angkutan massal dalam Kota Surabaya.
K e m u n c u l a n t r e m m e r u p a k a n
perpanjangan pemerintahkebijakan
dalam menyediakan kebutuhan
masyarakat kota yang pada beberapa
tahun sebelumnya masih menggunakan
kereta kuda.

Kendaraan motor pertama kaliber
terlihat di Hindia Belanda tahunpada
1893 yang dimiliki oleh John C Potter
dan setahun kemudian giliran mobil
pertama kali terlihat di Semarang.
Beberapa tahun kemudian mobil merk
peguet dimiliki oleh kepala pabrik gula
di Kediri AE, Rouffaer (Nur Faricah,
2006:32). mobilPada tahun 1900-an,
baru masuk . Pemilik mobildi Surabaya
pertama adalah L.C.R Breeman yang
merupakan s eo rang pemimpin
Nutspaarbank. Mobilnya merupakan
buatan pabrik Dion Bouton. Kendaraan
Mobil dan Motor sekaligus menjadi jenis
kendaraan pribadi bermesin yang
berjalan di atas jalan raya. Karena
sebelumnya kendaraan bermesin hanya
dapat berjalan diatas rel. Pada 1920-an
babak baru muncul dalam aktifitas lalu
lintas di Surabaya. Adanya transportasi
seperti taxi, autobus, atax, dan demmo
semakin mempengauhi keramaian
jalan. Jumlah taxi bahkan mengalami
peningk tan yang cukup besar dalama
beberapa tahun dari 400 unit pada tahun
1925 meningkat menjadi 750kemudian

pada tahun 1927. Jumlah taxi kemudian
terus menerus juga dibarengi- dengan
bertambahnya armada bus kota.

Tranformasi Dokar di Surabaya 1900-
1942

Kemucunculan kereta kuda di
Surabaya yang digunakan sebagai alat
t ransportasi kota muncul pada
pertengahan abad ke-19. Pada tahun
1859 pemerintah Surabaya mendapat
ijin dari untuk menyelenggarakan
angkutan dalam kota ada tahun 1874. P
pertama kalinya dikenalkan dengan alat
transportasi bernama olehyang sado
seorang usahawan Belanda yang
diberikan ijin oleh pemerintah. Dalam
perkembangannya mulai mendapatsado
saingan dengan transportasi lain yang
serupa yakni atau dokardogcart ,
persaingan itu terjadi tiga tahun setelah
sado diperkenalkan di Surabaya.
Penyebutan sado merupakan kata
serapan dari bahasa Prancis dos a dos
(pungung beradu punggung), kemudian
disingkat menjadi Istilah sadoSado.
tidak banyak dikenal oleh masyarakat
Surabaya dibandingkan dengan dokar.

P a d a t a h u n 1 9 0 0 j u m l a h
perusahaan dan yang menjualshowroom
kereta kuda di Surabaya cukup banyak.
Umumnya beberapa toko menjual secara
langsung maupun menyewakan untuk
keperluan transportasi publik. Pada
tahun 1905 salah satu perusahaan kereta
kuda yang diiklankan oleh surat kabar
Soerabaiasch-Handelsblad milik
P.Bouman yang bertempat di wilayah
B o e b o e t a n C o b l e n . P. B o u m a n
mengklaim bahwa perusahaannya
merupakan perusahan pertama saat itu
yang menawarkan kereta kuda model
Eropa yang ditarik oleh dua ekor kuda.
Meski klaim tersebut perlu disan sikan,k
penulis menyebutnya hanya sebagai
aklamasi untuk menarik pembeli saja.
Selain Bouman, perusahaan lainnya
adalah milik A. Kreikmeker di jalan
Embong Malang, A.R Landman di
Genteng, J.J Boeskop di Bubutan yang
berdiri sejak tahun 1888 (Soerabaiasch-
Handelsblad, 13 Juni 1904).
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Dokar selama periode awal abad
ke-20 telah mendapat persaingan dari
jenis kereta kuda lainnya. Perebutan
ruang telah terjadi antar kendaraan yang
berbeda persaingan sebenarnya sudah,
terjadi antara kedua jenis kendaraan
yang sama. Kusir kossong dan dokar
terus menerus saling merebut pelanggan
mereka dengan memasang harga tarif.
Dalam persaingan tarif ini dokarhal ,
memiliki tarif yang lebih murah daripada
kossong. Kemungkinan adannya
perbedaan tarif keduanya masih tetap
terkait prestis diantara keduannya. Pada
1905 Kossong mematok harga 1 guldenf
untuk perjalanan selama satu jam sedang
dokar hanya menarik biaya sebesar 60
sen (Soerabaiasch Handelsblad 29,
September 1905). Artinnya seseorang
dapat mengemat 40 sen dalam setiap
perjalanan menggunakan dokar.
Sementara itu tarif antara dokar dengan
sado kemungkinan tidak banyak
perbedaan antara keduannyadi

Tekanan yang dialami oleh kusir
dokar di Kota Surabaya mulai terasa
sejak munculnya gelombang kedua dari
variasi kendaraan publik pada tahun
1920-an. Hadirnya taxi dan Autobussen
telah merubah wajah kota menjadi
semakin modern dengan tersediannya
transportasi publik yang sesuai dengan
perkembangan kota. Dokar mulai
ditinggalkan oleh penumpangnnya,
khususnya oleh masyarakat elite dan
menengah kota. Sementara itu tidak
banyak upaya dari pemerintah kota
untuk menyelamatkan nasib mereka.
Rasa tertekan yang dialami oleh para
kusir diutarakan lewat sebuah
perkumpulan yang di beri nama KKS
(Keroekoenan Koesir Soerabaja) pada
tahun 1922 oleh Jahja. Organisasi ini
bergerak wadahsebagai untuk
memberikan perlindungan anggota serta
melakukan beragam protes kepada
pemerintah kota terkait dengan kondisi
kusir (De Indische Courant, 03 April
1922). Beberapa hari setelah terbentuk,
para kusir bersifat sporadis dalam
melakukan serangkaian bentuk protes,

sehingga organisasi ini tidak bertahan
lama. Kondisi demikian wajar karena
aspek politis lebih banyak membentuk
sebuah perkumpulan ini daripada aspek
organisasi itu sendiri.

Tekanan lainnya yang dirasakan
oleh kusir dokar adalah penetrasi
pemer in t ah t e rhadap be rbaga i
permasalahan yang muncul akibat
aktifitas dokar di Kota Surabaya.
L e m b a g a D i e re n b e s c h e r m i n g
( p e r l i n d u n g a n h e w a n ) s e r i n g
memberikan protes akibat penyiksaan
hewan. melakukanDierenbescherming
upaya himbauan terhadap para kusir
yang melalukan tindakan keterlaluan
d a l a m m e n g e m u d i k a n d o k a r
(Soerabaijasch Handelsblad 15,
September 1905). Himbauan ditujukan
pada tingkah laku kusir yang terlalu
kencang melakukan cambukan terhadap
kuda-kuda mereka agar berlari dengan
kencang. Akibat dari perilaku ini banyak
kuda yang mengalami lecet-lecet akibat
cambukan yang terlalu keras oleh para
kusir. Banyak kusir dokar di Surabaya
pada waktu itu menanggapi peraturan
ini, dengan berkilah bahwa cambukan
kepada kuda sebenarnya bukan
merupakan kehendak mereka, akan
tetapi juga atas perintah dari para
penumpang yang mengingingkan dokar
yang dikemudikannya agar berjalan
lebih cepat. Tidak hanya menimpa
dokar, kusir kossong juga sering
melakukan hal serupa pada kudannya
kondisi ini terus menerus terjadi
sehingga banyak yang dapat melihat
luka-luka yang selalu ada di bagian paha
kuda mengeluarkan darah bekas
cambukan (Soerabaijasch Handelsblad,
12 November 1905). Pelarangan ini tak
pelak membuat banyak kusir dokar
keberatan melakukan pembelaanatas
yang dilontarkan sebenarnya merupakan
sebuah kewajaran. Ca bukan kepadam
kuda mempunyai fungsi sama dengan
tuas gas atau rem pada mobil. Cambukan
keras digunakan untuk mempercepat
laju kuda. Pemaksaan terhadap tenaga
inilah yang sering dikeluhkan oleh
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warga kota.
Kondisi tertekannya para kusir

dokar menyebabkan terdesaknya
keberadaa Kn di wilayah ota Surabaya.
Membludaknnya alternatif transportasi
dalam kota membuat banyak dokar
mulai mengalihkan tempat pencarian
nafkahnnya ke tempat yang tidak terlalu
ramai mendapat persaingan.agar tidak
Adannya perseteruan secara tidak
langsung juga mempengaruhi wilayah
sekitar Surabaya yang menjadi tujuan
para kusir untuk mencari nafkah. Di
wilayah lain di sepanjang jalur antar,
kabupaten menampakan ciri mengenai
adannya tempat bagi dokar-dokar untuk
beroprasi. Keramaian yang terjadi di
sepanjang jalur yang melewati ungaiS
Brantas menunjukkan kenaikan
beberapa jenis kendaraan. Kota-kota
kabupaten menjadi pilihan para kusir
sebab persiangan antar transportasi di
kabupaten tidak seramai Kota Surabaya.

Eksistensi Dokar Pada Masa
Pendudukan Jepang di Surabaya
1942-1945

Kondisi transportasi dokar mulai
mendapat angin perubahan pada masa
pendudukan Jepang di Surabaya tahun
1942-1945. Politik dekontruksi untuk
m e n c i p t a k a n m e m o r i k o l e k t i f
masyarakat Hindia Belanda diciptikan
dengan mengapuskan semua hal yang
berbau kolonial. Seperti penggunaan
bahasa, pemanfaatan ruang publik.
Salah satu kebijakan tersebut antara lain
merubah wajah transportasi kolonial
menjadi transportasi bergaya bumiputra
salah satunnya adalah digunakannnya
becak dan dokar sebagai transportasi
utama kota. Sementara kendaraan
bermesin tidak difungsikan, kecuali
kereta api dan trem.

Wujud konsistensi pemerintah
Surbaya-SI da lam bember ikan
keistimewaan pada becak dan dokar
terlihat dari dibentuknnya suatu badan
khusus. Pada tanggal 1 Mei 1943
dibentuk badan Sinai Ryokyaku Unso
Sigyigyo (Kantor angkutan dalam kota

bagian becak dan dokar). Penggabungan
kedua jenis transportasi merupakan
k e s e k u e n s i m e n g i n g a t j u m l a h
keduannya telah membanjiri kota
Surabaya. Peresmian kantor bagian
khusus tersebut dihadiri oleh beberapa
pejabat penting Japang seperti para
pembesar kempetai serta polisi dan
sebagai pimpinan pertama kantor adalah
tuan Adachi. Kantor ini berada di jalan
Embong Malang Surabaya (Tjahaja 05,
Mei 1943). Adannya wadah kedua
transportasi secara khusus tentu semakin
membedakan nasib kedua kendaraan,
terutama dokar ketika masa Hindia
Belanda yang sering tersingkirkan
dibandingkan jenis transportasi lainnya.
Peraturan yang dibuat oleh lembaga
tersebut antara lain mengontrol jumlah
dokar dan becak yang sudah mengalami
peningkatan, selain itu pengetatan juga
terjadi diantarannya pada ketetapan tarif
yang diberlakukan oleh Sinai Ryokyaku
Unso Sigyigyo (Perwarta Perniagaan,
10 Mei 1943). Meski banyak terjadi
penyelewengan yang dilakukan oleh
para kusir dokar terhadap ketetapan
harga tarif sewa serta banyak masyarakat
yang melakukan protes membuat
pemerintah Domei turut campur
l a n g s u n g d a l a m m e n a n g a n i
p e r m a s a l a h a n i n i . D e n g a n
mengeluarkan beberapa penyelidikan
dan mengeluarkan tiga pokok untuk
disebarkan kepada masyaraka t
mengenai kondisi kusir dokar. Pertama,
perilaku kusir dokar adalah atas dasar
diri sendiri dan bukan merupakan
kehendak dari para juragan. ,Kedua
penghasilan para kusir dokar sudah
dianggap baik, sehingga t idak
seharusnnya mereka meminta bayaran
lebih pada penumpang. ,Ketiga
merupakan himbauan yang ditujukan
pada para kusir dokar, yakni dari kepala
kepolisian besar Kobayashi, supaya
mereka meninggalkan kebiasaan mereka
yang merugikan banyak masyarakat
(Pewarta Perniagaan, 14 Mei 1943).

Selain diberlakukannya penetapan
tarif, Sinai Ryokyaku Unso Sigyigyo
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terus memberikan kontrol terhadap
dokar-dokar yang ada di Surabaya.
Antara lain dengan penanda setiap dokar
yang sudah masuk dalam badan tersebut
dengan memberikan nomor ban bagi
setiap dokar yang telah lolos uji
kelayakan untuk transportasi selain
harus memiliki SIM. Pada bulan Juni
sudah tercacat sekitar 739 kusir yang
telah mendapatkan nomor ban (Pewarta
Perniagaan 29 Juni 1943). Pada bulan,
berikutnnya di Surabaya sudah tercacat
sekitar 1357 dokar yang di nyatakan baik
dan lolos, sedangkan 115 lainnya
dianggap belum memenuhi syarat. Kuda
yang dinyatakan tidak lolos umunnya
memiliki kesehatan yang buruk dan
belum cukup umur sebagai kuda
penarik, kuda-kuda ini nanti tetap dapat
mengikuti ujian berikutnnya.

Pemerintah juga Surabaya-SI
memberlakukan sistem penjaringan
secara ketat terhadap para kusir dokar
diluar wilayah kota. Bahkan untuk
keperluan penting seperti dokar-dokar
yang digunakan oleh dinas juga harus
mendapatkan ijin terkait dari dinas
perbuhungan agar dapat memasuki
wilayah kota (Soeara Asia, 20 Agustus
1943). Penjaringan semacam menjadi
suatu perbincangan menarik bagi
kondisi kota saat itu, transportasi dokar
sudah dijadikan transportasi yang resmi
d a n t i d a k s e b a r a n g a n d a p a t
menjalankanya diwilayah-wilayah kota
yang bukan ketentuannya. Banyaknnya
para kusir diluar Surabaya untuk masuk
sebenarnnya merupakan suatu usaha
memanfaatkan keadaan. Karena
sebelum kedatangan Jepang dokar-dokar
sudah tidak begitu laku di kota
sedangkan saat ini kondisinnya sangat
berbeda. Adannya mobilitas penduduk
perdesaan menuju wilayah perkotaan
adalah merupakan konsekuensi dari
diterapkannya praktek sistem romusha
(serdadu-serdadu ekonomi) yang mulai
berlaku sejak bulan Oktober 1943 (M.C
Ricklefs, 1991: 308). Tekanan akan
dijaknannya sebagai tenaga romusha
oleh militer Jepang membuat mereka

berlindung di wilayah perkotaan.
Pada tanggal 17 Mei 1943 Sinai

Ryokyaku Unso Sigyigyo juga telah
mendirikan sebuah koperasi untuk para
kusir dokar dan becak. Pendirian
koperasi sebagai tanggapan pemerintah
untuk serius memperhatikan ekonomi
kedua maskot transportasi pendudukan
Jepang. Koperasi tersebut juga
mendirikan sebuah warung menjual
berbagai kebutuhan pokok seperti kopi,
gula, pakaian yang dapat dimanfaatkan
oleh para anggota yang telah bergabung
(Tjahaja, 17 Mei 1943). Selain itu, para
kusir yang telah bergabung dapat
menerima beberapa fasilitas yang
disediakan seperti pemeriksaan-
pemeriksaan kesehatan dan suntikan
gratis (Frederrik, 1988:147). Setiap
anggota juga diwajibkan untuk
menyetor sebesar 5 sen setiap ada
penarikan iuran anggota. Pada bulan
J a n u a r i 1 9 4 5 t e l a h b e r h a s i l
mengumpulkan uang sebesar 42.006,f
79 dari jumlah kusir dokar 21.996,46f
dan dari tukang becak sebesar f
20.009.33 (Sinar Baroe, 29 Januari
1945).

Menjelang berakhirnnya masa
pendudukan Jepang di Surabaya
t e r d a p a t p e r k e m b a n g a n j e n i s
transportasi baru yang merupakan
modifikasi dari dokar yaitu bus dokar.
Bengkel dari Surabaya Ryokyaku Unso
Sigyigyo telah berhasil membuat kereta
beroda empat yang dibuat oleh Lucas.
Kereta buatannya ini mempunyai
penambahan beberapa bagian dari dokar
sebelumnnya dengan memakai roda
karet dan berjalan diatas (veer) pir
(Soera Asia, 29 Agustus 1944).
Kemunculan bus-dokar merupakan
tanggapan atas kekurangan moda
transportasi di kota. Bus-dokar
merupakan kendaraan yang ditarik
dengan menggunakan dua kuda dan
dapat memuat penumpang hingga 14
orang. Namun berita lain menyebutkan
bahwa b i s -doka r hanya dapa t
mengankut penumpang sampai 6 orang
saja. Untuk trayeknya sama dengan bus-
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betjak yang lebih duluh hadir yakni
antara Jembatan Merah-Darmo. Bus-
dokar juga beropreasi dan mempunyai
trayek sama seperti bus-becak yang telah
berjalan di Surabaya. Dalam rute
tersebut setidaknya terdapat beberapa
pemberhentian mulai dari Jembatan
Merah, Pasar Besar, Simpang,
Paalpenmaan Darmo, Kebun Bintang
dan kembali melalui Kaliasin. Kedua
trayek dipilih karena merupakan jalan
utama di kota yang ramai oleh pengguna
jalan, sedangkan untuk jalan lainnya
diserahakan pada dokar seperti pada
umumnnya. Terbukti kedua transportasi
ini (sebagai angkutan penting dalam kota
juga dapat terlihat dari jam operasional
yang telah ditentukan oleh badan dokar
dan becak Surabaya. Bus-dokar mulai
beropreasi mulai jam 8 pagi sampai jam
2 siang dan beroperasi kembali sampai
jam 4 sore (Soeara Asia 21 Agustus,
1945). Bersamaan sehari setelah
dibacakannya proklamasi pada tanggal
18 Agustus 1945 bus-dokar dilakukan
arak-arakan untuk meranyakan adannya
transportasi tersebut di Surabaya yang
diiringi oleh dokar-dokar, barisan
pelopor dan sopir becak.

Kesimpulan
Perkembangan suatu transportasi

pada setiap zaman akan terus melakukan
aktualisasi dan modernisasi untuk
memenuhi kebutuhan manusia atas
keberlanjutan zaman. Dokar mengalami
proses perubahan dan pergeseran makna
terkait poisisnya yang semakin
tergantikan oleh transportasi lainnya.
K e h i d u p a n p a r a k u s i r y a n g
menggantungkan nafkah terpaksa harus
bekerja ekstra untuk menghidupi
keluarga seringkali harus terbentur oleh
berbagai pertentangan yang terjadi.
Salah satunnya penetrasi pemerintah
a t a s a k t i f i t a s d o k a r. D a m p a k
moderniasasi juga telah merambah pada
masyarakat, khususnnya terkait dengan
permasalahan kesehatan. Dokar yang
menggunakan kuda sebagai tenaga
penarik seringkali mengeluarkan residu

berupa kotoran yang menyengat
dianggap mengganggu kesehatan warga
kota. Kesadaran akan rasa ke-hewanan
juga telah ikut menyumbang tekanan
yang dihadapi para kusir. Proses
penderitaan dokar mulai berangsur
membaik ketika kekuasaan telah
berpindah tangan ke Jepang. Suatu masa
yang dianggap oleh banyak orang
sebagai masa terkejam dalam sejarah
nampaknnya menjadi pengecualian bagi
para kusir dokar. Diberhentikanya
sa ingan t ranspor t a s i be rmes in
menjadikan dokar kembali eksis sebagai
kendaraan publik Kota Surabaya.
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