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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
Pada bab ini akan diuraikan latar belakang studi evolusi Kota Surakarta dan 

sekitarnya. Pembahasan akan mencakup masa kolonial hingga masa sekarang ini. Ini 

merupakan era yang sangat panjang untuk melihat proses evolusi Kota Surakarta. 

Pada bab ini juga akan dibahas tujuan penelitian yang dibagi tujuan umum dan tujuan 

khusus. Bab ini akan diakhiri dengan ruang lingkup penelitian yang merupakan 

jangkauan dan batasn yang akan dilakukan dalam studi ini. 

 

1.1. Latar Belakang 

Studi ini akan menganalisis evolusi ekonomi Kota Surakarta dan sekitarnya 

sejak masa Kerajaan sampai pada era reformasi dewasa ini. Setidaknya ada dua 

alasan pokok mengapa studi tentang evolusi ekonomi Kota Surakarta perlu dilakukan. 

Pertama, Kota Surakarta mempunyai kekhasan sebagai pusat kekuasaan Jawa tempo 

dulu. Surakarta merupakan ibu kota Kerajaan Mataram Islam di mana hingga saat ini 

tetap menjadi salah satu pusat kebudayaan bangsa Indonesia dan pusat perdagangan 

kawasan. Maka sudah pada galibnya jika rekonstruksi sejarah perkembangan 

ekonomi Kota Surakarta ini menjadi sangat penting baik bagi komunitas epistemik 

maupun masyarakat luas. Kedua, studi evolusi ekonomi Kota Surakarta merupakan 

cara untuk melacak akar-akar sejarah perkembangan kota dari formasi awal yang 

telah bertranformasi dalam bentuk yang sekarang ini, dan untuk memproyeksikan 

perkembangan pada masa yang akan datang.  

Meminjam analisis Kuntjoro-Jakti (2000:xiii) bahwa sesungguhnya sejarah 

tidak berjalan ke belakang, melainkan ke depan. Maka, tidak ada gunanya bernostagia 

tentang masa lalu yang seolah-olah  merupakan “Zaman Keemasan” ataupun 

menyesali masa lalu sebagai “Zaman Kegelapan” sehingga menghantui masa kini. 

Sikap yang benar dari sebuah kajian sejarah adalah berdasarkan pengalaman masa 

lalu, masyarakat harus selalu siap menghadapi masa depan dengan jalan 

meningkatkan kemampuan mengantisipasi perkembangan mendatang. Pada konteks 
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inilah, pembahasan evolusi ekonomi Kota Surakarta akan dilakukan. Yaitu mengkaji 

evolusi sejak pembentukan Kota Surakarta pada masa Kerajaan Mataram Islam, Masa 

Kolonial, Era Kemerdekaan hingga Era Reformasi dewasa ini dan proyeksinya pada 

tahun-tahun yang akan datang. 

Pembahasan evolusi ekonomi Kota Surakarta tidak dapat dilepaskan dari 

posisinya sebagai ibu kota Kerajaan Mataram Islam mulai abad ke-18. Kota Surakarta 

dibangun pada masa Kerajaan Mataram di bawah Pakubuwono II. Prakarsa pendirian 

ibu kota baru itu sebagai respons terhadap kekacauan di ibu kota lama Kartasura. 

Kekacauan itu dipicu dengan adanya perlawanan kelompok masyakarat Tionghoa 

kepada VOC di mana pada mulanya Pakubuwono mendukung gerakan itu. Namun 

kemudian berbalik mendukung VOC yang berakhir pada kegagalan. Ini menyebabkan 

suasana Kartosura menjadi tidak aman. Maka, Pakubuwono II merancang ibu kota 

baru di Desa Solo yang berjarak sekiar 12 kilometer dari Kartosura. Pada tahun 1745 

Kota Surakarta selesai dibangun mulai dipergunakan pada Februari 1746 (Ricklefs, 

2001: 217).  

Tidak dipungkiri bahwa dinamika politik Kerajaan Mataram Islam sangat 

dipengaruhi oleh VOC. Bahkan VOC selalu berperan dalam seluruh episode suksesi 

”Raja-raja Jawa” itu.  Sejak suksesi dari keturunan Sultan Agung yakni dari 

Amangkurat I sampai IV sampai berpindah kepada trah Kasunanan  (Pakubuwono). 

Kemudian dengan perjanjian Gianti (1755) mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai 

Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta yang juga menjadi kerajaan besar.  

Demikian halnya adanya pemisahan kekuasaan di Surakarta yang melahirkan trah 

Mangkunegaran (1757) dan Yogyakarta yang memunculkan Pakualaman (1813) di 

mana VOC juga memainkan peranan penting. Pendeknya dalam semua episode 

suksesi itu, VOC menjadi faktor penentu dari proses perubahan kekuasaan Kerajaan 

Mataram itu (Ricklefs, 2001: 250). 

Dari setiap suksesi itu posisi Kerajaan Mataram menjadi semakin lemah, 

sementara posisi VOC semakin kuat. Karena setiap raja yang didukung atau 

”ditempatkan” oleh VOC akan memberikan konsesi baru. Sebagai contoh, karena 



 3

bantuan VOC dalam menumpas berbagai pemberontakan, Pakubuwono I memberikan 

beberapa konsesi kepada VOC diantaranya adalah diserahkan wilayah pesisir Pulau 

Jawa diantarnya Cirebon, Semarang dan Madura; diberikan hak membangun benteng-

benteng di manapun di Pulau Jawa; diberikannya hak membeli beras sebanyak yang 

diinginkan dan larangan bagi orang-orang jawa untuk berlayar sejauh lebih jauh dari 

Lombok  ke arah timur, dari Kalimantan ke arah utara, atau dari Lampung ke arah 

barat (Ricklefs, 2001: 197). Dengan adanya konsesi seperti ini, posisi Kerajaan 

Mataram Islam menjadi sangat lemah, sementara posisi VOC baik dalam persepektif 

politik maupun ekonomi menjadi sangat kuat.  

Dalam situasi ketika Kerajaan Mataram sudah dapat dikendalikan, VOC  -yang 

pada dasarnya merupakan entitas bisnis- mulai menancapkan kepentingan usahanya 

dalam segala bidang. Selain rempah-rempah, VOC juga peduli dengan hasil-hasil 

perkebunan atau agro industri terutama kopi, tebu dan tembakau. Di berbagai tempat 

di Pulau Jawa VOC membentuk perkebunan baik dengan cara kerjasama dengan 

pihak Kerajaan atau swasta maupun melalui Sistem Tanam Paksa. Yang menarik 

pada masa ini justru perkembangan agroindustri di Surakarta dan Yogyakarta dimana 

terdapat kerjasama dengan pihak swasta yang mempunyai hubungan dekat dengan 

Keraton. Hal ini terjadi 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. Dalam 

perkembangannya mulai tahun 1816, lungguh itu disewakan kepada orang Belanda 

dan Tionghoa untuk mengembangkan perkebunan. Dalam sistem seperti ini 

perkebunan di Wilayah Surakarta dan Yogyakarta menjadi berkembang pesat, 

misalnya pada tahun 1847 di Surakarta dan Yogyakarta sudah terdapat 47 perkebunan 

besar. Kendatpun, masa keemasan tiap-tiap komoditi agroindustri di daerah ini tidak 

berjalan secara serentak di Surakarta. Perluasan tanaman kopi menunjukkan hasil 
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yang tinggi pada tahun 1860, setelah itu dilanjutkan dengan berkembangnya 

tembakau. Sementara itu, tanaman tebu mulai diperluas pada tahun 1857, bersamaan 

dengan meningkatnya industri gula di daerah Surakarta dan sekitarnya (Suhartono, 

1991: 16-18).  

Industri gula menjadi industri primadona di Pulau Jawa mulai tahun 1830. Pada 

mulanya sudah ada pabrik-pabrik gula yang menggunakan tenaga hewan ternak yang 

menggunakan batu gerinda dan bangunan pabriknya masih terbuat dari kayu. Secara 

umum dengan teknologi sederhana ini, hasil produksnya masih jelek dan kualitasnya 

tidak seragam.  Mulai paruh 1830, Pemerintah Belanda memberikan subsidi pabrik-

pabrik gula untuk menggunakan tenaga air. Baru pada tahun 1855, 18 pabrik gula di 

daerah Surabaya  sekitar 60% menggunakan tenaga uap (Dick, 2000: 181-182). 

Proses modernisasi pabrik gula ini membawa dampak terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada masyarakat sekitar pabrik. Ini merupakan persentuhan pertama, bagi 

masyarakat Jawa terhadap mekanisme industri moderen. Di sini masyarakat 

mengenal pengertian ”buruh” atau pekerja pabrik, yang sebelumnya tidak pernah 

dikenalnya pada masa agraris. Demikian halnya yang terjadi di wilayah Surakarta dan 

sekitarnya, semakin membesarnya perkebunan tebu di daerah ini mendorong 

tumbuhnya industri gula di luar Kota Surakarta seperti di Klaten dan Karanganyar. 

Pada masa ini, muncul budaya ”buruh” yang menandai telah terjadinya transformasi 

dari sektor pertanian ke sektor industri. 

Sementara di luar kota Surakarta telah terjadi tranformasi struktural dari sektor 

pertanian ke sektor industri, justru di dalam Kota Surakarta sendiri tranformasi dari 

sektor agraris ke industri besar tidak terjadi. Yang  terjadi adalah tranformasi ke 

industri rakyat yang berskala kecil seperti indutri batik rumahan atau disebut juga 

”kerajinan”. Menurut penilaian Soeoro (1983: 23) pada masa ini, di Kota Surakarta 

berkembang menjadi pusat seni kerajinan yang bermutu. Bahkan kala itu, produksi 

seni bordir Kota Surakarta sama bermutunya dengan yang dihasilkan Paris. Demikian 

halnya,  produksi kain tenun bersulam benang emas terhitung kerajinan yang sangat 

halus. Namun perkembangan industri agak terhambat, dikarenakan kekurangan modal 
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dan terbatasnya tenaga kerja yang terampil. Selain itu, kemundurun dari kerajinan 

tenun juga disebabkan kalah bersaing dengan barang-barang impor. Misalnya pada 

tahun 1875, sebesar 50% bahan pakaian yang dipasarkan di Jawa dan Madura adalah 

barang impor. Akibar banjir tekstil impor itu, kerajinan tenun rakyat tersisih.  

Kendati pun demikian, kerajinan Surakarta memasuki abad ke 20 tetap eksis 

terutama beredar di pasar-pasar Surakarta seperti Pasar Gedhe. Pasar-pasar besar 

memang telah menjadi ciri khas Kota Surakarta pada era ini. Kendati pun sebagian 

pasar berdiri secara alami, namun terdapat juga pasar yang diinisiasi oleh Keraton. 

Salah satu pasar yang didirikan oleh Keraton adalah Pasar Gedhe. Sementara di luar 

itu, pasar didirikan sesuai dengan masyarakat bahkan etnis yang mendiaminya. 

Sebagai pusat perdagangan, Kota Surakarta dihuni oleh berbagai etnis antara lain 

seperti Tionghoa, Arab dan Jawa. Pasar Kliwon adalah daerah yang paling banyak 

dihuni oleh para pedagang Arab, sementara daerah nonongan dan singosaren lebih 

lekat dengan daerah “pecinan” atau wilayah yang dihuni oleh para pedagang 

Tionghoa.  

Sementara itu, seiring dengan meningkatnya pedagang pribumi yang bergerak 

dalam perdagangan hasil-hasil batik dan konveksi di sekitar Kraton juga semakin 

banyak pedagang Kaki Lima yang bersifat informal. Untuk itu, sekitar tahun 1940-an 

dibuatlah Pasar Klewer yang tidak lain merupakan pasar informal yang diformalkan. 

Nama “Klewer” di berikan sebagai asosiasi bahwa pedagang itu biasanya menata 

dagangannya dengan cara berjuntai atau tergerai ke  bawah dalam istilah jawa adalah 

“klewer”. Proses memformalkan pedagang informal ini, juga menjadi sebuah model 

penyelesaian yang mendasarkan kepada harmonisasi bisnis di perkotaan. Ini juga 

dapat dianggap sebagai cara khas Surakarta dalam melakukan penyesuaian bisnisnya 

yang membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, bahkan hingga saat ini Pasar 

Klewer tetap menjadi “trade-mark” salah pusat perkulanan produk tekstil terbesar di 

Jawa Tengah. 

Beragamnya etnis di Kota Surakarta juga menyumbang bagi dinamika ekonomi 

dan politik di kawasan ini. Konflik-konflik vertikal dan horisontal yang melibatkan 
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etnis tertentu kerap terjadi di Kota Surakarta baik pada masa Kerajaan Mataram 

hingga masa Kemerdekaan. Misalnya yang sangat terkenal adalah pada masa 

Pakubuwono II yang dikenal dengan perlawanan China melawan VOC di Kartosuro. 

Sejak itu konflik yang melibatkan etnis dan sangat sering berakhir dengan kerusuhan 

sering terjadi. Bahkan menurut Survei Suara Merdeka (2004), sejak tahun1910 

hingga tahun 1997 terdapat 39 kali kerusuhan dimana isu politik (27); etnis (9); 

ekonomi (6) dan agama (3) (Suara Merdeka, 2004).  

Revivalitas antar etnis di Kota Surakarta juga tidak melulu berdampak buruk 

bagi masyarakat. Sebagai contoh persaingan bisnis antar etnis justru menghasilkan 

sebuah dinamika masyarakat yang bersifat konstruktif. Kelahiran Syarikat Dagang 

Islam (SDI) yang kemudian diubah menjadi Syarikat Islam (SI) di Surakarta pada 

tahun 1909 oleh H. Samanhudi dan Raden Mas Tirtoadisurjo merupakan salah satu 

karya inovatif. Kendati pun disadari bahwa organisasi lahir sebagai respos kelompok 

pribumi terhadap dominasi bisnis Tionghoa, namun dengan lahirnya SI masyarakat 

mengenal pentingnya berorganisasi dalam memperjuangkan sebuah kepentingan 

publik. SI tercatat sebagai organisasi sosial pertama yang mempunyai anggota sekitar 

400 ribu orang dan mempunyai cabang hampir di seluruh kota besar di Jawa dan 

Sumatera. Reputasi SI juga mengalahkan Boedi Oetomo yang hanya beranggotakan 

priyayi Jawa saja (Kahin, 1952:67). 

Kendatipun isu politik mengemuka, entitas Surakarta sebagai kota bisnis tetap 

terlihat, misalnya berdirinya bank swasta pertama di Indonesia tgl 1 Nopember 1945 

yang bernama “Bank Soerakarta NAB” yang didirikan oleh Keraton Kasoenanan dan 

Mangkoenagaran dengan manajernya Notosoedirjo (Sutter, 1959: 346).  Pasang surut 

perkembangan usaha tergantung terhadap kebijakan pemerintah. Pada Demokrasi 

Terpimpin (1949-1958) dimana terdapat program-program yang “pro pribumi” 

seperti program Benteng, PP10/1958  menyebabkan menguatnya pengusaha pribumi 

(Anspach, 1969: 192-193). Demikian pula di Surakarta, pada era ini pengusaha 

pribumi relatif kuat seperti diindikasikan dengan munculnya berbagai industri seperti 

batik, tekstil, dan kerajinan. 
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Namun ketika memasuki awal Orde Baru, keistimewaan pengusaha pribumi 

mulai merosot, sebaliknya yang semakin kuat adalah pengusaha Tionghoa.  Para 

pengusaha Tionghoa banyak menikmati Kredit Investasi (1969) yang memperkuat 

bisnisnya. Di sini munculnya “Batik Keris” dan industri Tionghoa yang lain di 

Surakarta. Pengusaha pribumi mulai menggeliat lagi setelah pemerintah 

mengeluarkan berbagai skim kredit untuk UKM setelah terjadinya peristiwa Malari 

15 Januari 1974. Di tingkat elit situasi “pro pribumi” semakin menguat manakala 

pemerintah membuat Tim Kepres 10/1980 yang mengalokasikan proyek-proyek 

pemerintah kepada kelompok pribumi, di sini lahirnya konglomerat pribumi seperti 

Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla (Robison, 1986:379). Sementara di Surakarta pada era 

ini juga muncul pengusaha-pengusaha lokal yang lahir dari situasi kebijakan yang 

relatif pro kepada pengusaha pribumi seperti Danar Hadi Grup yang bergerak dalam 

industri batik dan Roda Jati Grup di mana core bisnisnya pada ekspor mebel. Ini 

menandai kebangkitan pengusaha pribumi pada awal Orde Baru di Kota Surakarta. 

Situasi lahirnya pengusaha-pengusaha pribumi dann tetap dominannya pengusaha 

Tionghoa di Kota Surakarta, menandakan bahwa proses tranformasi struktural dari 

sektor pertanian ke industri dan jasa tengah terjadi. Hal ini membenarkan tesis bahwa 

dengan semakin menguatnya sektor industri dan jasa akan mengurangi peranan sektor 

pertanian.  

Seperti telah disinggung di atas, bahwa revitalitas antar entis tetap mewarnai 

hubungan kemasyarakatan di Surakarta pada masa Orde Baru. Pada pada awal 1980-a 

misalnya, terjadi kerusuhan ”anti Cina” yang cukup besar di Kota Surakarta yang 

merembet ke kota-kota sekitarnya. Masalah yang dipicu sempretan anak-anak SGO 

dengan penyeberang jalan telah memunculkan kerusuhan di mana sasaranya adalah 

toko-toko pengusaha Tionghoa. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa Kota 

Surakarta merupakan ”sumbu pendek” dalam kerusuhan. Kerusuhan di Surakarta  

tidak saja sebagai respons terhadap masalah lokal yang dihadapi oleh masyarakat 

seperti peristiwa 1980-an, melainkan juga reaksi  terhadap situasi politik nasional.  

Kerusuhan ”anti Cina” pada Mei 1998 yang terjadi di Surakarta, merupakan respons 

yang terhadap ketegangan politik nasional di Jakarta (Subianto, 2005: 584).  
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Mengapa situasi ”sumbu pendek” dan kerusuhan rasial sering terjadi di 

Surakarta dan tidak terjadi di kota-kota lain seperti Semarang, Surabaya dan 

Yogyakarta di mana pengusaha Tionghoa juga mendominasi sektor ekonomi. Apakah 

ini hal ini merupakan kelanjutan dari masa lalu? Apakah kemajuan perekonomian 

yang didominasi oleh etnis tertentu mendorong fenomena itu? Apakah lemahnya 

posisi Kraton Surakarta berpengaruh terhadap dinamika ekonomi politik? Apakah ini 

merupakan dampak dari proses tranformasi ekonomi yang terjadi di Surakarta dan 

daerahnya sekitarnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang menjadi alasan 

mengapa perlu dilakukan riset evoluasi ekonomi Kota Surakarta dan Sekitarnya. 

 

1.2. Tujuan Penelitian  

Tujuan Umum: 

a. Menyusun profil perkembangan ekonomi Kota Surakarta dan wilayah 

sekitarnya dari masa ke masa.  Profil ini terutama ditunjukkan dengan data 

PDRB secara sektoral.  

b. Memformulasikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah dalam rangka 

perencanaan pembangunan ekonomi Kota Surakarta dan sekitarnya. 

Tujuan Khusus: 

a. Mengidentifikasi terjadinya perubahan-perubahan yang besifat struktural 

(transisi) dalam perekonomian Kota Surakarta dan wilayah sekitarnya terutama 

ditinjau dari pergeseran aktivitas utama ekonomi. 

b. Mengidentifikasi kemunculan keragaman aktivitas ekonomi  yang cukup 

signifikan dalam perekonomian masyarakat di Kota Surakarta dan wilayah 

sekitarnya. 

c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya perubahan 

struktural dalam perekonomian dan faktor-faktor lain yang mendukung proses 

perubahan. 
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d. Mengidentifikasi perubahan lain yang bersifat non ekonomi yang ikut 

terpengaruhi ataupun mempengaruhi terjadinya suatu perubahan di bidang 

ekonomi.  

e. Mengidentifikasi perubahan struktur sosial dan karakteristik masyarakat 

Surakarta yang berkaitan dengan perubahan pada struktur ekonomi. 

 

1.3.  Ruang Lingkup Penelitian 

a. Penelitian akan difokuskan pada perkembangan ekonomi Kota Surakarta dan 

wilayah sekitarnya yakni Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar,  Wonogiri, Sragen, 

dan Klaten. 

b. Perkembangan perekonomian yang akan menjadi fokus dalam penelitian  adalah  

pada perubahan struktur ekonomi dengan melihat  perkembangan data PDRB 

sektoral atau data qualitatif lainnya yang menggambarkan struktur ekonomi.  

c. Faktor-faktor yang memicu perubahan dalam struktur perekonomian yang 

menjadi fokus penelitian adalah baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. 

 


