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Abstrak 

 Perkembangan Transportasi Kereta Api di Perkebunan Deli tahun 1880 -1891. Hal ini 

disebabkan karena alat transportasi tradisional sudah tidak memungkinkan untuk 

mengangkut hasil perkebunan di Deli. Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah 

Bagaimana sarana transportasi Kereta Api di kembangkan di Deli Sumatera Utara, 

bagaimana perkembangan perkebunan Deli setelah jalur rel Kereta Api dibangun dan apa 

saja dampak sarana Kereta Api terhadap perkembangan perkebunan Deli. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah mulai heuristic, 

kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah menerangkan 

pembangunan transportasi Kereta Api membawa dampak bagi kehidupan masyarakat yang 

ada di Deli dan Sumatera Utara. Dampak tersebut meliputi: perkembangan jaringan 

infrastruktur, ekonomi dan sosial terjadi perubahan pada masyarakat Sumatera Utara yang 

lebih teratur dan daerah-daerah terisolir terbuka menjadi masyarakat yang berkembang. 

 

Kata Kunci: Perkembangan Kereta Api, Sosial dan Ekonomi 

 

Abstract 
 Development of rail transportation in plantation Deli in 1880-1891. This is because the 

traditional means of transportation is not possible to transport the plantation in Deli. This 

study will answer the problem formulation how to train Deli development in north Sumatra. 

How plantation development Deli rail way lines built an any impact on rail against 

plantation development Deli. Methods used in this study using the methods of historical 

research began heuristics, criticism, interpretation and historiography. The result of this 

study is to describe the development of rail transport carrying impacted the lives of the 

people in the Deli an north Sumatra. The effects include the developmentof network 

infrastructure, economic and social changes on the northern Sumatra society more regular 

and isolated areas open into a thriving community.  

 

Keywords: Railway Development, Social and Economic.  

 

I. Latar Belakang 

Dengan adanya peristiwa di negeri Belanda, tentang pandangan berbeda terhadap pengolahan 

tanah jajahan. Kaum liberal mendorong adanya sebuah kebijakan baru bagi tanah jajahannya agar 

pemerintah mengupayakan penghapusan verplichen (pajak hasil bumi). Kebijakan ini mendorong kaum 

borjuis Belanda yang mempunyai modal lebih, menuntut adanya penggantian sistem monopoli 

pemerintah dan sistem kerja paksa dengan sistem persaingan bebas berdasarkan konsepsi liberalisme. 

Konsepsi liberalisme terwujud dalam sebuah kebijakan yang memperbolehkan modal Asing 

berkembang di Hindia Belanda dengan program swatanisasi perkebunan.  
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Tahun 1870 ini menjadikan dasar mulai berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta untuk 

memanfaatkan negeri jajahan ( wilayah Hindia Belanda ) sbagai sebuah tempat ekploitasi baru 

dibidang perkebunan.
1
Peneliti ini dimulai pada tahun 1880 karena adanya perubahan yang menarik di 

Sumatera Utara mula ada ide tentang pembangunan jaringan jalan Kereta Api yang ada di Sumatra 

Utara, pada tahun 1883 mulailah dibangun jaringan jalan Kereta Api di Sumatera Utara yang mulai 

dioperasikan pada tahun 1886. Tahun 1891 menjadi akhir penelitian karena harga tembakau dipasaran 

internasional jatuh sehingga banyak perusahaan perkebunan yang bangkrut dan mengakibatkan adanya 

penurunan angka distribusi yang membutuhkan Kereta Api sebagai alat transportasi. 

  Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai bahan kajian 

sebagai berikut. Bagaimana sarana transportasi Kereta Api dikembangkan di Deli Sumatera Utara? 

Bagaimana perkembangan perkebunan Deli setelah jalur rel Kereta Api dibangun? Dan apa saja 

dampak sarana Kereta Api terhadap perkembangan perkebunan Deli? Adapun dengan melihat rumusan 

masalah tersebut tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut. Mendeskripsikan proses sarana 

transportasi yang dikembangkan di Deli Sumatera Utara. 

  Hasil penelitian tentang Perkembangan Transportasi Kereta Api di Perkebunan Deli (Sumatera 

Utara) dapat dijadikan referensi dan bahan rujukan bagi yang berminat untuk mengkaji tentang peranan 

transportasi Kereta Api dalam proses pendistribusian hasil perkebunan serta pengaruhnya terhadap 

perkembangan masyarakatsetempat. Perubahan tersebut meliputi perubahan ekonomi, sosial bahkan 

perkembangan infranstruktur dan budaya setelah jalur rel Kereta Api dikembangkan di Sumatera Utara 

sebagai alat transpotasi. 

  Dalam buku Kereta Api Indonesia karangan departemen republik Indonesia yang menceritakan 

tentang asal usul dan perkembangan Kereta Api di beberapa negara terutama di Indonesia. 

KARL.J.PELZER, menyebutkan pembangunan jalan rel Kereta Api mempunyai dampak yang luar 

biasa pada pola pemukiman kota sehingga muncul kota-kota perdagangan. Perkebunan pertama kali di 

Sumatera Utara dipelopori oleh Jaco Bus Nienhuys.  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Dalam 

implementasinya metode sejarah terbagi menjadi empat tahap yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan 

Penyajiannya (Historiografi) 

 

II. Pembahasan 

A. Pembangunan Jalan Rel Kereta Api di Deli (Sumatera Utara) 

Pembangunan jaringan Kereta Api di tanah Deli merupakan inisiatif J.T. Cremer yakni manajer 

perusahaan Deli (Deli Maatschappij) yang menganjurkan agar jaringan Kereta Api di Deli segera 

mungkin dapat di bangun dan direalisasikan, mengingat pesatnya perkembangan perusahaan 

                            
1 Mubyarto, dkk, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditia 

media, 1992), hlm. 22.  



perkebunan di Deli.2di samping itu, berkembangnya Belawan sebagai Bandar kapal ekspor hasil 

perkebunan ke Eropa telah pulah mendorong laju percepatan pembangunan jaringan Kereta Api yang 

menghubungkan daerah-daerah perkebunan di Sumatera Utara. Kecuali, jalur transportasi sungai 

karena di nilai cukup lambat dalam proses angkutan hasil peroduksi perkebunan menuju Belawan.3  

Pada tahun 1889 pembangunan mendapatkan konsensi untuk menyambung jalan Kereta Api itu 

dari Medan via Serdang ke Perbaungan dan dari Medan ke Timbang Langkat sampai selesai. Ijin 

Kereta Api sampai perbaungan pada tanggal 18 Februari 1890. Dapat dibandingkan bagaimana 

pentingnya pembukaan ijin Kereta Api untuk perkebunan-perkebunan tersebut. Sebagai contoh 

dikemukakan bahwa di tahun 1882 ongkos angkut tembakau per kereta lembu di dalam musim kering 

di dalam Labuhan ke Medan adalah f 460 sedangkan muatannya hanya sebanyak 600 kg. 

     Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda maka pada tanggal 23 Januari 1883, 

permohonan konsensi dari pemerintah Belanda untuk pembangunan jaringan Kereta Api yang 

menghubungkan Belawan-Medan-Deli-Tua-Timbang Langkat (Binjai) direalisasikan. Dan konsensi 

untuk pembangunan dan pengoperasian Kereta Api dari pelabuhan ke Belawan untuk toewa Deli 

Medan, dengan cabang di Medan untuk Timbang-Langkat di Deli. Pada bulan Juni 1883, izin konsensi 

tersebut dipndah tangankan pengerjaannya dari Deli Maatschappij kepada Deli Spoorweg Maatscppij 

(DSM). Konsensi ini tercantum dalam Besluit. No 7 tahun 1883. Pada tahun itu pula, presiden 

komisaris DSM, Peter Wilhem Janssen merealisasikan pembangunan rel Kereta Api pertama sekali di 

Sumatera Utara yang menghubungkan Medan-Labuhan yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 

25 Juli 1886.4 Seperti NISM di Jawa, Deli Spoorweg Maatschappij (DSM), mempelopori 

pembangunan Kereta Api di Sumatera Utara.  

Perusahaan DSM merupkan satu-satunya perusahaan dari 11 perusahaan Kereta Api di 

Sumatera Utara yang ada di Hindia Belanda. Pada waktu itu, pembangunan jalan Kereta Api di 

Sumatera Utara dibangun pertama dari Labuhan Pakam ke Batak sekitar 11 Km-13 Km dan dalam 

pembangunan jaringan Kereta Api ini membutuhkan biaya yang sangat banyak, yakni sekitar seratus 

dolar tujuh puluh f22.770. Keputusan pengeluaaran ini akan dibebankan pada anggaran 1897. Dengan 

adanya surat tanggal 31 Maret dimana diserahkan oleh administrator perusahaan Kereta Api Deli untuk 

memberikan perintah atau ijin pembangunan dan pengoperasian Kereta Api dari Perbaoengan, Tebing 

Tinggi, Laboean Serdang sampai ke simpang Kuala. Jalur Kereta Api Medan-Belawan yang berjarak 

sekitar 21 Km, pada saat itu memiliki beberapa stasiun yaitu, stasiun Medan-Gloegoer-Poeloebraijan-

Mabar-Titi papan-Kampung Besar-Laboean-Belawan-Pasar Belawan-dan Pelabuhan Belawan 

(Oceaanhaven I-II dan III) (lihat lampiran no 6).  

                            

      2 Kartono Kartodirjo, 1987, Sejarah Indonesia dari imperium ke emporium, (Jakarta: PT gramedia 

pustaka umum), hlm. 687   

      3 Hadiwandoya, Sauki, Dkk. 2003. Perbudakan abat 18-29 di Hindia Belanda kasus koeli kontrak, 

Jakarta Arsip NAsional Republik Indonesia  

4Muhammad rani, 1978, Sejarah Perkertaapian Indonesia. (Departemenpenerangan republic Indonesia. 

1978), hlm. 44   



Maka pada saat ini jalur Medan-Belawan tidak lagi digunakan untuk mengangkut penumpang, 

melainkan hanya digunakan untuk jalur Kereta Api barang saja, yakni Kereta Api barang pengangkut 

CPO (Cerude Palm Oil), PKO (Palm Kernel Oil), getah karet (Lateks), BBM dan pupuk. Karena 

ramainya jalur Belawan ini sampai dilayani oleh doble track (triple track dari Medan-Pulubrayan dan 

Double track dari Pulubrayan-Belawan). Pembangunan jaringan jalan Kereta Api di Deli dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel.1  

lintasan dan panjang rel Kereta Api di Deli tahun 1883-1890 

 

Lintas Rel Panjang 

(Km) 

SK Peresmian 

Medan-Labuhan 16.743 No.17,tgl 23 Jan 1883 25 Juli 1886 

Medan-Binjai 20.888 No.17,tgl 23 Jan 1883 01 Mei 1887 

Medan-Delitua 11.249 No.17,tgl 23 Jan 1883 04 Sep 1887 

Labuhan-Belawan 6.162 No.17,tgl 23 Jan 1883 16 Feb 1888 

Medan-Serdang 20.122 No.09,tgl 28 Apr 1888 01 Jul 1889 

Serdang-Perbaungan 17.668 No.09,tgl 28 Apr 1988 07 Feb 1890 

Binjai-Selesai 10.576 No.01,tgl 20 Jun 1889 19 Des 1890 

 

            Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lintasan rel Kereta Api utama dibangun mulai tahun 

1883 dan diresmikan 1886, lintasan rel Kereta Api dibangun antara Medan sampai pelabuhan dengan 

panjang 16.743 Km, dan lintasan kedua dibangun antara Medan sampai Binjai dengan panjang 20.888 

Km yang diresmikan pada tahun 1887 lintasan selanjutnya Medan sampai Delitua dengan panjang 

11.249 Km yang diresmikan pada tahun 1887, lintasan Labuhan sampai Belawan dengan panjang 6.162 

Km yang diresmikan pada tahun 1888, Medan sampai Serdang dengan panjang 20.122 Km yang 

diresmikan pada tahun 1889, Serdang sampai Perbaungan dengan panjang 17.668 Km yang diresmikan 

pada tahun 1890. Binjai sampai selesai dengan panjang 10.576 Km yang diresmikan pada tahun 1890 

(lihat lampiran nomor 6) 

 

 

Gambar.1 

Lokomotif yang dipakai Deli Spoorweeg Maatschappij 

 Lokomotif pada gambar I ini digunakan untuk menarik rangkaian Kereta penumpang atau 

gerbong barang. Biasanya, lokomotif ini digunakan untuk menarik gerbong barang bermuatan hasil 

perkebunan, seperti tembakau, kelapa sawit dan karet. Deli Spoorwek Maatschappij mendatangkan: (1) 

Sebelas lokomotif tipe-C Manchester yang kemudian diberi nomor 16.3, (2) Lokomotif tipe-B1 Gorton 

Manchester didatangkan pada tahun 1884 dan 1885, sedangkan (3) Sebelas Lokomorif tipe-C 
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Manchester didatangkan pada tahun 1886-1891.5   Sumber lokomotif tersebut didatangkan dari pabrik 

Hohenzollern Jerman, walupun lokomotif  tipe-C Manchester memiliki bentuk yang sama, tetapi 

terdapat perbedaan pada teknis pemakain berbeda yakni dalam pengoprasiannya. Lokomotif tipe-B1 

Gorton Manchester memiliki keunggulan lebih efisien dalam pengguaan bahan bakar sehingga DSM 

memutuskan untuk mengganti 6 lokomotif tipe-C Manchester menjadi B1 Gorton Manchester. 

Pergantian ini dilakukan dengan melepas poros terakhir atau poros yang menhubungkan roda kedua 

Kereta dan roda ketiga. Enam lokomotif tipe-C Manchester yang dikonversi menjadi tipe-B1 yaitu 

DSM 7,10,11,12,15 dan 16.  

  Lokomotif tipe-C2 (dengan nomor DSM 31-38) telah dilengkapi dengan rem tangan dan rem 

vakum. Tangki air berada disamping boyler. Kabin didesain cukup luas dan didesain untuk daerah 

tropis serta dilengkapi dengan atap ganda dan jendela berada disamping. Lokomotif ini memiliki 

susunan roda 2-6-4T memiliki dua silender luar berdimensi 390 mm x 550 mm dengan roda 

berdiameter 1300 mm. Berat keseluruhan 48,3 ton. Lokomotif tipe-C2 memiliki susunan roda 2-6-4T. 

Berat keseluruhan 51,4 ton. Lokomotif ini menggunakan bahan bakar kayu jati. Lokomotif ini dapat 

melaju hingga kecepatan maksimum 68 km/jam dan memiliki daya 750 HP (Horse Power). Lokomotif 

ini dilengkapi dengan lampu lokomotif dan lampu semboyan yang cahayanya dihasilkan dari tubo 

generator.6 

 Jalan rel Kereta Api merupakan sarana utama dalam perKereta Apian karena rangkaian Kereta 

Api hanya dapat melintas diatas jalan yang dibuat secara khusus untuknya. Lebar jalan rel yang pernah 

ada di Hindia Belanda di bedakan dengan lebar spoor 1.435 mm, 1.067 mm, 750 mm, 600 mm. 

Sedangkan tipe rel yang pernah digunakan di Hindia Belanda meliputi tipe-R25, R-33., R-42, dan R-

54.7 

  

Gambar.2 

Jenis Rel Kereta 

Api 

 

 Pada 

gambar diatas 

dapat dilihat rel 

mempunyai 

ketebalan 1 cm, dengan ukuran panjang 3m – 4m yang memiliki ukuran yang sama. Untuk 

menyambung menggunakan paku, kerangka rel terbuat dari baja yang mempunyai panjang 3 m (rel 

tersebut merupakan jalur roda Kereta Api yang susunannya antar sambungan dikaitkan dengan paku rel 

sekrup dengan landasan bawah rel perlu diberi bantalan kayu). Lebar rel yang digunakan adalah 700 
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mm atau 0,7 m.8 kemudian rel diukur sesuai ukuran panjang jalur yang akan dibangun kemudian 

disambungkan antar bagian rel sepanjang jalur tersebut. 

 Rel yang terbuat dari besi cor sering patah terutama pada bagian tengah. Kemudian rel 

diperkuat pada bagian tengah menjadi seperti perut ikan. Tahun 1820, mulai digunakan rel baja yang 

tepat dengan kekuatan tarik yang lebih baik. Pola roda dengan flens ada dua pilihan yaitu flens roda sisi 

luar atau pada sisi dalam. Flens disisi luar mengakibatkan kesulitan pada saat belok. Yang paling baik 

adalah dengan menetapkan flens pada sisi dalam. Rodo silindris dengan flens dalam menyebabkan 

kendaraan agak sulit bergerak, roda akan selalu menyentu rel pada salah satu sisi dan terjadi gesekan 

yang terus menerus antara sisi dalam rel dan flens roda. Untuk mengatasinya roda dibuat seperti 

kerucut. 

 Pentingnya transportasi Kereta Api tercermin semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan 

bagi mobilitas penumpang maupun barang secara aman, nyaman, cepat, tepat dan beratur dengan biaya 

yang dapat terjangkau daya beli masyarakat. Hal ini berarti transportasi Kereta Api memiliki posisi 

penting dan strategi dalm memperlancar roda perekonomian. Menyadari pentingnya peranan 

perusahaan Kereta Api sebagai sarana penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan daerah yang 

berpotensi berarti transportasi Kereta Api memiliki posisi penting dalam memperlancar roda 

perekonomian. 

 Kereta Api sangat dibutuhkan untuk mengangkut hasil perkebunan tidah hanya tembakau 

melainkan juga tanaman seperti karet, kelapa sawit dan sebagainya. Dan lebih dari 65 jenis barang 

yang dapat diangkut 17 barang yang diangkut, misalnya kayu bakar, semen, papan, batu, besi rel, karet, 

tembakau, minyak sawit, kopi. Hasil pertanian dan kerajinan rakyat, anatara lain padi, atap, dan 

sebagainya. Jenis barang yang diangkut sebagian besar merupakan kebutuhan pokok masyarakat kota 

dan komuditi ekspor yang di kirim ke luar negeri melalui pelabuhan Belawan. Tanaman ekspor ini 

sebagian besar dikelolah perkebunan besar milik Asing baik pengusaha swasta maupun milik 

pemerintah. 

 Ada 3 stasiun besar di Deli yaitu: Stasiun Timbang Langkat, Stasiun Medan dan Stasiun 

Belawan yang mempunyai fungsi sebagai transit dari halte-halte yang ada. Alasan ini diarahkan untuk 

tujuan mengangkut hasil-hasil perkebunan dari dan kedaerah pedalaman sepanjang pantai Timur 

Sumatera menuju Pelabuhan Belawan. Skala prioritas ini memberi arti bahwa perusahaan Kereta Api 

ini mampu mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi perkebunan swasta di Sumatera Utara. 

  Pada tanggal 6 Juli 1863, kapal Josephine yang membawa penumpang orang perkebunan 

tembakau dari Jawa Timur, salah satunya adalah Jaco Bus Nienhuys, dari Firma Van de Arend 

Surabaya merapat Di Sumatera Utara. Jaco Bus Nienhuys mengetahui wilayah Sumatera Utara melalui 

salah seorang saudagar Arab yang bernama Said Abdullah Ibnu Umar Bilsagih. Mereka diterima oleh 

                            
8 Deli Cauran, 20 Juni 1891 



Sultan Deli Sultan Mahmud. Sultan memberikan tanah seluas 4000 Bahu (1 bahu= 0,47 Ha) untuk 

disewakan dengan konsensi 20 tahun.9   

 Pada awalnya pembukaan perkebunan oleh Jaco Bus Nienhuys menanam nila, tebu, kopi, kina 

dan cokelat. Namun usaha ini tidak berhasil. Kemudian ia mencoba menanam tembakau. Tahun 1864. 

Jako Bus Nienhuys mencoba mengirim hasil tembakau ke Rotterdam. Tahun 1864 komoditi tembakau 

itu mendapatkan sambutan yang luar biasa cocok untuk pembalut cerutu dengan catatan “ Happy and 

good burning wrapper.10Tembakau hanya bisa tumbuh diantara sungai ular di Serdang sampai sungai 

Wampu di Langkat. Pada tahun 1864 Sultan mengizinkan menanam tembakau sebanyak yang ia 

kehendaki tanpa meminta sewa tanah yang digunakan pada tahun 1866 bersama tuan kebun lainnya 

Jaco Bus Nienhuys (dan dua orang pengusaha dari Swiss dan dari Jerman) melakukan perjanjian tanah 

selama 99 tahun.11 

 Pada tahun-tahun pertama sempat juga dilakukan percobaan dengan menanam jenis tanaman 

lain seperti nila, tebu, kopi, kina dan cokelat. Pada mulanya Jaco Bus Nienhuys bermaksud perkebunan 

dengan berbagai jenis tanaman yang di setujui oleh Sultan Deli. Bisa di bilang bahwa kedatangan Jaco 

Bus Nienhuys ke Deli tidak hanya untuk menanam tembakau tetapi juga melakukan kegiatan 

perdagangan dan barang yang di perdagangkan seperti candu, lada hitam, pala dan beras. Tidak lama 

kemudian setelah penanaman tembakau terbukti bahwa temabaku merupakan produk yang paling 

menguntungkan dipasaran Eropa.12 

 Jaco Bus Nienhuys kemudian memperoleh tambahan modal sebesar 30.000 gulden untuk 

membiayai panen tembakau yang pertama. Dan dari hasil panen tembakau yang pertama, penjualan 

tembakau dipasar Amsterdam setahun kemudian menghasilkan 67.000 gulden, dan dua kali modal yang 

diberikan. Dan menjadi termasyur di dunia sebagai kawasan produksi dan pembungkus cerutu, 

tembakau Deli adalah merupakan kwalitas terbaik (World top quality) dari tembakau pembungkus 

cerutu yang ada di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena tembakau Deli memiliki ciri yang khas 

dari tembakau Deli adalah daunnya tipis dan elastis dengan warna yang cerah (menyala) kualitas 

tembakau Deli ini dipengaruhi oleh letak geografis dan topografis Deli. 

 Semua syarat untuk menghasilkan tembakau dengan kualitas nomor satu di dunia terdapat 

ditanah Deli. Sebagai dekblad daun pembungkus cerutu manila, tembakau Deli mempunyai kedudukan 

yang istimewa dipasaran dunia. Dari perkebunan tembakau telah melahirkan milioner Deli yang 

pertama dan ternama yaitu Cremer. Terdapat kurang lebih 500 perkebunan pada masa itu yang 

                            

 9Tengku Lukman Sinar, “Konflik vertical persoalan tanah di kabupaten Deli dan Serdang “ dalam 

kumpulann diskusi Sejarah local (Eds), (Jakarta: Depdiknas,2001), hlm. 141  

 10Tengku Lukman Sinar.,Loc.Cit.  

 11Jan Bremen, Menjinakan sang kuli: politik colonial pada awal abad ke-20 (Jakarta: Pustaka utama 

graffiti,1997), hlm. 22-23  

 12Ibid., hlm. 25  



pengangkutan dari hasil kebun itu dilakukan dengan menggunakan auto dan truck atas jalan yang 

menghubungkan ratusan perkebunan serta juga menggunakan Deli Spoor13 

 Tembakau telah lama ditanam oleh rakyat sejak thun 1820, antara lain di Kedu sedangkan 

pengusaha Belanda telah membuka perkebunan di kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Kemajuan 

sangat pesat pada perkebunan tembakau yang ada di Sumatera Utara terjadi sejak proses pasifik Aceh 

dan Sumatera Utara berakhir. Tabel dibawah ini menunjukkan peningkatan produksi tambakau yang 

berada di sumatera Utara. 

 

 

 

Tabel.2 

Produksi Tembakau di Sumatera Utara tahun 1864-1913 

 

Tahun Bungkus  Nilai Kira-kira 

1864 50 400 

1870 3.114 500.000 

1899 259.035 32.875.000 

1914 251.689 49.900.000 

 

               Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah produksi tembakau yang dihasilkan di 

sumatera Utara sejak tahun 1864 sampa pada tahun 1914. Hasil produksi tembakau di Sumatera Utara 

pada tahun 1864 yaitu 50 bungkus dengan perkiraan harga f 400, tahun 1870 mengalami peningkatan 

yang cukup drastis menjadi 3.114 dengan perkiraan harga f 500.000, tahun 1899 tembakau yang 

dihasilkan 259. 035 bungkus dengan perkiraan harga f 32.875.000. tahun 1914 menghasilkan tembakau 

251.689 bungkus dengan perkiraan harga 49.900.000 mengalami penurunan produksi tembakau karena 

menanam tembakau tidak bisa dilakukan secara terus-menerus pada tanah yang sama karenaa unsur 

haranya akan habis dan kesuburan tanah berkurang Proses menanam tembakau para pengusaha 

perkebunan juga mengalami kesulitan-kesulitan, seperti masalah tenaga kerja karena pada permulaan 

pembukaan perkebunan tenaga kerja jauh lebih sulit dari pada memperoleh tanah.  

A. Keadaan Ekonomi, Sosial Masyarakat Setelah Adanya Kereta Api di Perkebunan Deli 

 Ladang Tembakau yang sudah dipanen hanya dipakai untuk menanam padi atau jagung. Tidak 

diizinkan untuk menanam tanaman lain terutama tanaman ladang seperti singkong, pisang atau lada. 

Sistem pertanian orang Batak dan para penduduk yang hidup ditanah konsensi pertanian yang ada di 

Sumatera Utara sangat dibatasi. Dan akhirnya para petani adat ini tidak memperoleh keluasan 

mengembangkan Tanaman baru seperti karet atau tanaman ekspor untuk memenuhi permintaan pasar.14 

                            
13Anthony reid, Sumatera Tempo Doelo dari Marco Polo sapi Tan Malaka. (jakarta: komunitas 

bambu,2010). Hlm 331  

14Karl. J. Pelzer, Toean kebon dan petani politik colonial dan perjuangan Agraria di 

Sumatera Utara 1863-1947. ( Jakarta : Sinar Harapan,1986), hlm, 74 



Tanaman tembakau Deli tidak ditahan oleh petani Batak Karo sendiri. Hal ini disebabkan adanya 

pelarangan keras secara resmi terhadap penanaman tembakau oleh penduduk asli. Alasan larangan 

itupun disebabkan karena penyebaran penyakit temabakau dari ladang-ladang petani yang tidak terawat 

perkebunan onderneming-onderneming.15 Akhir tahun 1880 terjadi pencurian tembakau dan 

pembakaran lumbung-lumbung tembakau sebagai tanda bahwa penduduk tidak senang dengan 

meluasnya perkebunan tembakau.16 

B. Dampak Perkembangan Kereta Api di Perkebunan Deli 

1. Dampak Ekonomi 

  Pertumbuhan ekonomi perkebunan kolonial itu telah mendorong pertumbuhan ekonomi di 

sektor lain yang pada akhirnya membuat Deli (Medan) menjadi daerah yang maju dan berkembang 

pesat. Lintasan rel kereta api yang di bangun di Sumatera Utara untuk memperlancar distribusi hasil 

perkebunan. Rencana pemerintah kolonial ialah menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat perkebunan 

di Sumatera di Belawan adalah pelabuhan internasional ekspor. 

 Pembangunan jaringan jalan Kereta Api membawa dampak yang luar biasa pada pola 

pemukiman kota. Setelah pembuatan jaringan jalan Kereta Api mulai dioperasikan banyak dari sultan-

sultan, para pedagang, pejabat pemerintah Hindia Belanda dan semua orang kecuali para nelayan yang 

tinggal di pantai, mulai berpindah ke pedalaman.17Terjadinya perpindahan penduduk yang pada 

mulanya bermukim di dekat pantai ke kota-kota pedalaman yang terletak sekitar dijalan Kereta Api 

mendorong peluang terjadinya interaksi antara masyarakat pedalaman dan penduduk yang berada di 

kota-kota perdagangan. Proses urbanisasi (perpindahan penduduk) sebagai akibat kemajuan 

transportasi, sehingga dampak perpindahan penduduk dari desa ke kota. Proses ini melahirkan kota-

kota perdagangan baru di wilayah Sumatera. Kota-kota perdagangan yang ada sebelum pembukaan 

jalur rel Kereta Api mulai berubah dan pindah ke tempat sekitar jalut yang dilalui Kereta Api tersebu 

2. Pembangunan Infrastruktur 

  Pembangunan jalan Kereta Api membawa dampak bagi perkebunan Deli Sumatera Timur. 

Wilayah ini sudah menjadi perkebunan besar yang berperan penting dalam perkembangan perkebunan 

peran penting tersebut adalah sarana terasportasi yang memadai sejak teransportasi Kereta Api 

dikembangkan. Banyak investor Asing datang ke Sumatra Utara untuk menjadi tuan kebun. Dengan 

adanya terasportasi Kereta Api sehingga perusahaan Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) sebagai satu-

satunya perusahaan transportasi pada waktu itu berkembang dengan cepat menjadi jaringan Kereta Api 

                                                                                              

   

15Ibid., hlm 71  
16Jan Bremen, Menjinakan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli di Sumatera 

Utara pada awal abad ke-20. (Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti,1997), hlm. 28   

17Karl J. Pelzer, Toean koboen dan petani politik kolonial dan perjuangan di sumatera 

Utara 1863-1947, (Jakarta: Sinar harapan, 1986), hlm. 88  



regional. Perkembangan ini mendorong pada waktu yang sama dibangun jaringan telefon dan telegram 

di wilayah perkebunan Deli. 

 

3. Dampak Sosial 

Masyarakat perkebunan yang terbentuk di Sumatera Utara memiliki sifat yang paling unik. Ciri-

cirinya yang paling menentukan ialah, karena hogemoni para tuan kebun dan kekerasan yang menandai 

perlakuannya terhadap para kuli sangatlah menonjol di Deli dan Sumatera Utara. Kota yang 

berkembang dan terletak di pinggiran daerah jajahan tumbuh cepat sebagai faktor yang dominan, serta 

keberadaan buruh yang bersifat sementara. Struktur masyarakat terbagi dalam dua golongan yang 

menjadi tenaga penggerak dalam bidang perkebunan yaitu para majikan dan sebagian besar tenaga 

kerja (para kuli). Mereka memanfaatkan daerah yang strategis, sehingga peranan dari masing-masing 

golongan dapat terlihat jelas. Adanya perkebunan di Deli dan Sumatera menyebabkan tatanan 

masyarakat yang lebih teratur dan maju. Deli (Medan) tumbuh menjadi kota seperti di dunia Barat dan 

menjadi indah.  

III. Simpulan 

Sejak kedatangan Jaco Bus Nienhuys pada tahun 1863 di Sumatera Utara, dan sebagai peletak 

dasar perkebunan di Sumatera Utara telah berhasil mengembangkan komoditas tembakau (tabaks) 

menjadi komoditas unggulan di Amsterdam dan Bremen mengalahkan tembakau dari Cuba dan Brazil. 

Pada tahun 1869, Nienhuys mendirikan Deli Maatschappij, suatu badan usaha milik pengusaha swasta 

Belanda yang membawahi sekitar 75 daerah perkebunan di Sumatera Utara yang berasal dari usahawan 

mancanegara seperti Jerman, Inggris, Swiss, Belgia dan Amerika. Pada kurun waktu 1863-1870-an, 

perkembangan perkebunan di Sumatera Utara makin berkembang pesat pada tahun 1880, 

membutuhkan alat transportasi yang dapat memuat hasil perkebunan dengan cepat dan jangka waktu 

yang sangat singkat dibandingkan dengan menggunakan alat transportasi tradisional.  

Pembangunan jaringan Kereta Api di Deli merupakan inisiatif J. T. Cremer yakni manajer 

perusahaan Deli (Deli Maatschappij) mengajurkan agar jaringan Kereta Api di Deli segera mungkin 

dibangun dan direalisasikan mengingat pesatnya perkembangan perusahaan perkebunan Deli. Konsensi 

pembangunan jaringan jalan Kereta Api diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tembakau Deli 

Maatschappij tahun 1883. Izin konsensi tersebut dipindahtangankan pengerjaannya dari Deli 

Maatschappij kepada Deli Spoorweg Maatschappij (DSM). Pada tahun itu pula, presiden komisaris 

DSM, Peter Wilhem janssen merealisasikan pembangunan rel Kereta Api pertama di Sumatera Utara 

yang menghubungkan Medan-Labuhan yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 juli 1886.  

Tujuan pembangunan jaringan Kereta Api ini untuk mengangkut hasil produksi perkebunan dari 

daerah-daerah perkebunan di pedalaman Deli ke pelabuhan Belawan untuk selanjutnya diekspor ke luar 

negeri.  
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