WALASUJI Volume 12, No. 1, Juni 2021:
DARI ANGKUTAN HASIL PERKEBUNAN KE ANGKUTAN MANUSIA:
SEJARAH KERETA API CEPAT DI HINDIA BELANDA 1929 - 1942
FROM PLANTATION PRODUCTS TRANSPORTATION TO HUMAN
TRANSPORTATION: THE HISTORY OF HIGH SPEED RAILWAY IN DUTCH
EAST INDIES 1929 - 1942
Omar Mohtar
Direktorat Pelindungan Kebudayaan
Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lt.11 Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Pos-el: omarmohtar22@gmail.com
ABSTRACT
The train that appeared in Dutch East Indies in the mid 19th century was originally used for plantation
product transport. However, the train was also used as transportation for the public. In 1894, between
Batavia and Surabaya was connected with the railway line. Both cities can be reached by train in two days. To
reduce travel time between those two cities, the Dutch East Indies railway company, Staatsspoorwegen was
launched two high-speed trains, Eendaagsche Express in 1929 and Java Nacht Express in 1936. These two
high-speed trains brought changes for railways condition in Dutch East Indies, especially in Java. During
operation, these two high-speed trains also had interesting stories to write about. To write this problem,
historical methods are used which consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography.
Based on the research conducted, these two high-speed trains made the travel time of Batavia – Surabaya
12 hours and made railways technology in the Dutch East Indies develop.
Keywords: transportation, train, eendaagsche express, java nacht express.
ABSTRAK
Hadirnya kereta api di Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19 awalnya bertujuan untuk mengangkut
hasil pertanian. Namun, kereta api kemudian juga digunakan sebagai sarana transportasi bagi perpindahan
penduduk di Hindia Belanda. Pada 1894, Batavia dan Surabaya terhubung dengan jaringan kereta api. Kedua
kota tersebut dapat ditempuh dengan kereta api dalam dua hari. Untuk mengurangi waktu tempuh antara
kedua kota tersebut, perusahaan kereta api milik Hindia Belanda, Staatsspoorwegen meluncurkan dua kereta
api cepat Eendaagsche Express pada 1929 dan Java Nacht Express pada 1936. Hadirnya kedua kereta api
cepat tersebut membawa perubahan bagi kondisi perkeretaapian di Hindia Belanda, terutama Jawa. Selama
beroperasi, kedua kereta api cepat ini juga mempunyai kisah menarik untuk ditulis. Untuk menuliskan
persoalan tersebut, digunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kedua kereta api cepat ini membuat waktu tempuh Batavia – Surabaya
menjadi 12 jam dan membuat teknologi perkeretaapian di Hindia Belanda menjadi berkembang.
Kata kunci: transportasi, kereta api, eendaagsche express, java nacht express.

PENDAHULUAN
Kereta api merupakan salah satu angkutan
yang menjadi tulang punggung transportasi
di Indonesia. Harga yang relatif terjangkau
membuat kereta api menjadi salah satu moda
transportasi pilihan masyarakat. Dalam beberapa

tahun terakhir, sarana dan prasarana kereta api
di Indonesia terus diperbaiki. Salah satu yang
paling menarik perhatian publik adalah saat PT
KAI mengeluarkan kebijakan untuk memasang
pendingin udara di kereta kelas ekonomi dan
bisnis yang dimulai pada 2013 lalu.
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Sebelumnya, PT KAI juga melakukan
gebrakan dengan menata kelas ekonomi
dan stasiun-stasiun. Kereta ekonomi yang
sebelumnya identik dengan penumpang yang
berdesak-desakan berubah menjadi lebih rapi
dan manusiawi. Lalu, PT KAI juga menambah
kereta ekonomi dan bisnis dengan pendingin
ruangan yang membuat penumpang dapat
merasa menjadi lebih nyaman dalam perjalanan.
Penumpang tidak lagi merasakan hawa panas,
apalagi jika kereta api sedang berhenti lama di
stasiun. Selesainya pembangunan jalur ganda
kereta api di beberapa daerah juga dapat sedikit
memangkas waktu perjalanan. Rangkaian
kereta api tidak perlu lagi berhenti lama di
stasiun-stasiun tertentu untuk menunggu kereta
lain yang menggunakan satu jalur yang sama.
Selain itu, sejak 2016 PT KAI juga sedang
membangun infrastruktur untuk kereta cepat
Jakarta – Bandung.
Munculnya kereta api di Indonesia
pada awalnya bukan ditujukan sebagai
angkutan penumpang. Namun, sebagai sarana
pengangkutan hasil bumi. Pertengahan abad ke18, perkebunan-perkebunan banyak ditemui di
daerah-daerah Indonesia yang saat itu bernama
Hindia Belanda. Hal itu terjadi sebagai akibat
dari kebijakan cultuurstelsel yang kemudian
menimbulkan keuntungan bagi pemerintah
Hindia Belanda (Ricklefs, 2007:268).
Meningkatnya hasil perkebunan yang
harus diangkut membuat sarana angkutan dari
daerah yang cepat sangat diperlukan (Wardojo,
2013:54). Semakin cepat tiba di pelabuhan akan
semakin baik karena dapat mengurangi risiko
kerusakan hasil perkebunan yang diangkut.
Sebelum kereta api muncul, hasil perkebunan
diangkut dengan menggunakan alat transportasi
sederhana yang ditarik dengan hewan seperti
sapi, kerbau, dan kuda. Pengangkutan dengan
sarana gerobak yang ditarik dengan hewan akan
membutuhkan waktu yang lama, bahkan di
beberapa daerah menggunakan sungai sebagai
sarana untuk mengangkut hasil perkebunan,
seperti Sungai Serayu yang digunakan

untuk mengirim gula ke Pelabuhan Cilacap
(Basundoro, 2008:74).
Lamanya waktu tempuh dapat membuat
risiko kerusakan hasil perkebunan yang
diangkut akan semakin tinggi. Selain itu, banyak
juga faktor yang dapat membuat pengangkutan
menjadi semakin lama. Beberapa faktor
tersebut antara lain cuaca dan kondisi selama
di perjalanan. Misalnya, hasil perkebunan
yang berasal dari daerah Vorstelanden yang
harus diangkut ke pelabuhan di Semarang
membutuhkan waktu perjalanan lebih dari satu
hari (Nurhajarini,1990:147).
Pemerintah Hindia Belanda kemudian
memutuskan untuk memberikan izin mengenai
pembangunan kereta api setelah perdebatan yang
panjang. Melalui Gubernur Jenderal Ludolph
Anne Jan Wilt Baron Sloet van de Beele, pada
tahun 1862 pemerintah memberikan konsesi
kepada beberapa pengusaha yang kemudian
membentuk perusahaan Nederlandsch-Indische
Spoorweg Maatschappij (NISM) untuk
membangun jaringan kereta api di Hindia
Belanda (Tim Telaga Bakti Nusantara, 1997:52).
Setelah konsensi diberikan, NISM kemudian
membangun jalur kereta api antara Semarang –
Surakarta – Yogyakarta pada Juni 1894.
Pembangunan jaringan kereta api antara
Semarang – Surakarta – Yogyakarta dilakukan
secara bertahap. Pembangunan pertama
menghubungkan Semarang – Tanggung sejauh
25 km. Jalur inilah yang kemudian dikenal
dengan jalur kereta api pertama di Hindia
Belanda yang mulai aktif pada 10 Agustus
1867. Jalur ini kemudian diperpanjang oleh SS
hingga Yogyakarta melalui Surakarta dan mulai
aktif sejak 10 Juni 1872.
Berkembangnya jaringan rel kereta api
membuat kota-kota besar di Hindia Belanda
menjadi terhubung. Dari Batavia, masyarakat
dapat langsung menggunakan kereta api untuk
menuju kota-kota seperti Buitenzorg, Bandung,
Cilacap, Yogyakarta, Surakarta, Semarang,
Madiun, dan Surabaya. Pada tahun 1894 dari
Batavia menuju Surabaya membutuhkan
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waktu dua hari dengan kereta api yang menjadi
transportasi darat tercepat dibandingkan dengan
yang lain (Tim Kompas, 2008:371).
Waktu perjalanan kereta api bisa lama
karena ada beberapa sebab. Pertama, penumpang
harus berpindah kereta. Menuju Bogor dari
Batavia penumpang harus menggunakan kereta
milik NISM, kemudian berpindah ke kereta
milik SS hingga Yogyakarta yang juga harus
berpindah ke kereta NISM lagi untuk menuju
Surakarta (Reitsma, 1925:19). Kedua adanya
kebijakan dari pemerintah yang melarang kereta
api berjalan di malam hari. Kebijakan ini muncul
karena rasa tidak percaya pemerintah terhadap
pegawai-pegawai kereta api yang berasal dari
kalangan bumiputera (Scidmore,1922:52).
Selain itu, belum siapnya sarana dan prasarana
jika kereta api juga dilakukan di malam hari
menjadi penyebab lain. Kereta api mulai aktif
pada pukul 5 pagi dan harus berhenti beroperasi
pada pukul 6 sore.
Waktu tempuh antara Batavia dan
Surabaya semakin berkurang pada dekade
akhir tahun 1920-an. Pada 1 November 1929,
SS mengoperasikan Eendaagsche Express atau
kereta ekspres satu hari. Waktu tempuh antara
Batavia – Surabaya yang sebelumnya memakan
waktu dua hari, dapat dipangkas menjadi 13.5
jam sekaligus menjadi penanda kemajuan
transportasi di Jawa (Tim Kompas, 2008:371 372). Enam tahun kemudian, SS meluncurkan
Java Nacht Express atau Kereta Ekspres
Malam dengan tujuan yang sama dengan
Eendaagsche Express. Walaupun sama, waktu
keberangkatannya berbeda. Java Nacht Expres
sesuai namanya berangkat pada malam hari.
Sebelumnya, sudah banyak karya yang
terkait dengan sejarah kereta api di Indonesia.
Agus Mulyana (2017), membahas secara lengkap
pembangunan jalur-jalur kereta api di wilayah
Jawa Barat. Pembangunan jalur kereta api di
Jawa Barat, khususnya jalur antara Karawang
– Bandung dapat memotong jarak perjalanan
karena sebelumnya jalur kereta api Batavia –
Bandung, melewati Bogor – Cianjur. Kajian
tentang sejarah kereta api lainnya adalah Waskito
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Widi Wardojo (2013). Karya tersebut membahas
tentang peranan kereta api dalam kehidupan
sosial ekonomi masyarakat di Vorstenlanden.
Ada beberapa penulis yang menyebut
Eendaagsche Express dan Java Nacht Express
di dalam karyanya. Karya tersebut, antara lain
Sejarah Kereta Api Indonesia Jilid I (1997) dan
buku Pariwisata di Hindia Belanda (1891 – 1942)
(2019) karya Achmad Sunjayadi. Dari karyakarya tersebut masih sedikit yang membahas
mengenai Eendaagsche Express maupun Java
Nacht Express. Kebanyakan tulisan hanya
membahas secara singkat mengenai keberadaan
kedua kereta api tersebut. Dalam artikel ini,
penulis berusaha untuk lebih banyak menulis
mengenai Eendaagsche Express dan Java Nacht
Expres dengan menggunakan sumber-sumber
yang berasal dari surat kabar sezaman.
Dari latar belakang tersebut, penulis
merumuskan dua pertanyaan, yaitu 1.
Bagaimanakah kondisi perkeretaapian di Hindia
Belanda, khususnya Jawa setelah Batavia –
Surabaya terhubung dengan jaringan kereta api?
2. Bagaimanakah riwayat pengoperasian kereta
api cepat selama hampir 13 tahun? Sementara
itu, untuk ruang lingkup waktu dalam tulisan
berada di tahun 1929 hingga 1942, sesuai
dengan tahun Eendaadsche Express dan Java
Nacht Express beroperasi. Namun, sedikit juga
dibahas mengenai kondisi perkeretaapian di
Hindia Belanda khususnya Jawa sebelum tahun
1929, sedangkan ruang lingkup spasial hanya di
sepanjang jalur kereta api Batavia – Surabaya.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode
sejarah dengan studi pustaka. Metode penelitian
sejarah menurut Kuntowijoyo (2013) terdiri atas
lima tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan
sumber, verifikasi sumber, interpretasi, dan
historiografi. Penulis memilih topik ini karena
masih sedikit tulisan-tulisan yang membahas
mengenai kereta cepat di masa kolonial.
Kebanyakan buku yang penulis temui hanya
menyebut keberadaan Eendaagsche Express dan
Java Nacht Express secara singkat. Dari sumber
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koran-koran sezaman, penulis menemukan
informasi mengenai jadwal perjalanan dan tarif
jasa kereta api cepat ini, terutama Eendaagsche
Express. Hal ini akan menarik jika ditulis
kembali. Selain itu, sedang berjalannya proyek
pembangunan kereta api cepat antara Jakarta Bandung dan wacana pembangunan jalur cepat
antara Jakarta – Surabaya, seakan mengulang
apa yang pernah dilakukan oleh SS di masa lalu.
Adapun pembangunan jaringan kereta cepat
antara Jakarta – Bandung adalah memindahkan
barang dan manusia antara dua kota tersebut
dan kota-kota yang dilalui jaringan kereta cepat
dalam waktu singkat (Kadarisman, 2017:259).
Tujuan tersebut sama dengan alasan SS
mengoperasikan kereta api cepat.
Tahap selanjutnya, penulis mengumpulkan
sumber-sumber yang berkaitan dengan tema
tulisan atau yang disebut juga dengan heuristik.
Penulis menggunakan sumber primer berupa
surat kabar dan beberapa buku yang terbit
sezaman dengan periode tema tulisan. Salah
satu sumber penting yang penulis gunakan
adalah beberapa jilid buku karya S.A. Reitsma,
Indische Spoorweg Politiek. Satu lagi karya
S.A. Reitsma yang menjadi sumber penting
adalah Boekoe Peringatan dari Staatsspooren Tramwegen di Hindia-Belanda 1875-1925
yang diterbitkan dalam rangka 50 SS.
Sumber koran membantu penulis untuk
mencari informasi mengenai
Eendaagsche
Express maupun Java Nacht Express mengingat
masih terbatasnya tulisan sejarah mengenai
kedua kereta tersebut. Berita mengenai kedua
kereta tersebut cukup banyak ditemukan di
beberapa surat kabar yang saat itu terbit di Hindia
Belanda, seperti Het Nieuws van den Daag voor
Nederlandsch Indie, De Locomotief, De Indische
Courant, Batavia Handelsblad, Soerabaijasch
Handelsblad, dan koran-koran lain.
Tahap selanjutnya adalah kritik sumber.
Pada tahapan ini penulis kembali memilahmilah sumber untuk dipilih sebagai sumber
yang memang berkaitan langsung dengan tema
penulis. Kemudian tiba pada tahap interpretasi
dan dilanjutkan dengan historiografi, yaitu

penulisan tentang tema tulisan berdasarkan
fakta-fakta yang diperoleh. Dari fakta-fakta
yang diperoleh akan menjadi jawaban dari
tujuan artikel ini dibuat, yaitu untuk mengetahui
tujuan dan riwayat dioperasikannya kereta api
cepat di masa Hindia Belanda.
PEMBAHASAN
Terhubungnya Batavia – Bandung
Surabaya dengan Jaringan Kereta Api

–

Dibangunnya jaringan kereta api di Hindia
Belanda pada awalnya bertujuan sebagai sarana
pengangkutan hasil perkebunan. Jaringanjaringan kereta api banyak dibangun di daerahdaerah yang memiliki hasil perkebunan seperti
Vorstenlanden dan Priangan. Kereta api lalu
juga digunakan sebagai sarana pengangkutan
manusia. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan
kereta api mulai digunakan untuk pengangkutan
manusia. Namun, sejak jalur antara Semarang
– Solo mulai dibuka pada Februari 1870,
kereta api juga mulai digunakan sebagai sarana
pengangkutan manusia. Hal ini dibuktikan
dengan adanya aturan tarif bagi penumpang
dan data jumlah penumpang yang diangkut
sepanjang tahun 1870 (Anonim, 1871:13).
Sejak 1 November 1894, antara Batavia
dan Surabaya sudah terhubung dengan kereta
api. Hal ini tidak terlepas dari selesainya
jalur antara Cicalengka hingga Cilacap. Dari
Batavia, Surabaya terhubung dengan jaringan
rel yang melewati Bandung, Tasikmalaya,
Ciamis, Cilacap, Yogyakarta, dan Madiun.
Kota-kota ini dipilih untuk dilewati jalur kereta
api karena banyaknya jumlah penduduk yang
bisa menjadi penumpang dan daerahnya yang
subur (Mulyana, 2017:101). Daerah yang subur
dan banyak tumbuh produk-produk penting
sudah pasti membutuhkan sarana transportasi
kereta api. Kemudian, kereta api dengan
cepat menjadi transportasi yang penting di
Hindia Belanda. Hal ini tidak lepas dari masih
terbatasnya transportasi jalan raya sehingga
kereta api menjadi penting keberadaannya
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dalam bidang ekonomi atau pun pengangkutan
penumpang (Subarkah, 1992:50).
Pengangkutan untuk penumpang segera
dibuka oleh SS. Dari beberapa catatan diketahui
adanya pembagian kelas di kereta penumpang
kala itu. Salah satu catatan yang dapat ditemui
adalah yang dibuat oleh Eliza Ruhamah
Scidmore yang mengunjungi Hindia Belanda
pada 1897 dan 1907. Kisahnya saat berkunjung
ke Hindia dituangkan dalam buku Java, the
Garden of the East yang terbit pada 1922. Ia
menyebut kereta api di Hindia Belanda kala itu
terbagi dalam tiga kelas.
Kelas I merupakan kelas tertinggi dengan
fasilitas seperti suspensi untuk meredam
getaran, jendela yang dilindungi jaring kawat,
kursi yang dilapisi kulit, kursi, dan juga rak
untuk menyimpan barang bawaan. Sementara
itu, untuk kelas II lebih banyak penumpang
dan fasilitas yang lebih sederhana. Kelas III
dengan penumpang yang lebih banyak dalam
satu gerbong, jendela tanpa pelindung dan kursi
tanpa sandaran.
Pembagian kelas di kereta api pada masa
itu juga menunjukkan adanya perbedaan kelas
dalam kehidupan masyarakat. Kereta api kelas I
hanya boleh diisi oleh masyarakat Eropa, Timur
Asing, serta golongan-golongan elit, kelas II
diisi oleh orang-orang bumiputera yang mampu
dan priyayi rendahan, sementara kelas III
biasa diisi oleh orang-orang bumiputera biasa
(Wardojo, 2013:135-36).
Terdapat juga aturan-aturan yang dibuat
SS untuk penumpang. Peraturan tersebut, antara
lain, penumpang diharuskan tiba di stasiun
setengah jam sebelum jam keberangkatan
kereta, tidak boleh membuat keributan dan jenis
barang bawaan yang diperbolehkan dibawa
oleh penumpang (Reitsma, 1926:185).
Awal abad ke-20, SS melakukan beberapa
perubahan untuk meningkatkan pelayanan
kereta jarak jauh Batavia – Surabaya. Beberapa
kali SS melakukan percobaan dengan mencoba
memaksimalkan kecepatan lokomotif dan
meminimasilir pengisian air di lokomotif agar
dapat memotong waktu perjalanan (Het Nieuws
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van den Dag voor Nederlandsch-Indie, 9
November 1908). Percobaan tersebut dianggap
sukses oleh SS. Selain fokus untuk memotong
waktu tempuh Batavia – Surabaya, SS juga
membuka koneksi kereta antara Batavia – Maos,
Batavia – Bandung, Bandung – Maos, Bandung
– Surabaya, dan Yogyakarta – Surabaya (De
Sumatra Post, 29 Juli 1911). Jaringan jalur kereta
api dari Batavia menuju Surabaya sebelum
tahun 1906 harus melewati Buitenzorg. Dari
Buitenzorg, kereta api melewati daerah Cianjur
dan kemudian tiba di Bandung.
Untuk mengurangi waktu tempuh,
SS berencana untuk membangun jalur baru
antara Batavia – Bandung. Langkah awal yang
dilakukan oleh SS adalah membeli lajur Batavia
– Karawang dari perusahaan Bataviasche Ooster
Spoorweg Maatschappij (BOSM) (Mulyana,
2017:111). Setelah membeli lajur antara
Batavia – Karawang, SS mulai membangun
lajur hingga Bandung melalui Purwakarta.
Pembangunan Jalur antara Batavia – Bandung
melalui Purwakarta dimulai pada tahun 1901
dan mulai dapat dipergunakan pada 1906.
Digunakannya jalur ini membuat penumpang
bisa langsung menggunakan kereta api milik
SS untuk menuju ke Bandung tanpa harus
berpindah-pindah kereta lagi yang membuat
perjalanan menjadi lebih lama. Selain itu, jarak
Bandung – Batavia lebih dekat lewat Karawang
daripada melewati Buitenzorg dan Cianjur.

Gambar 1. Jembatan Kereta Api di Jalur Karawang
– Bandung.
Sumber: https://collectie.wereldculturen.
nl/?query=search=*=TM-10007536#/
query/775a7e05-f302-428e-9ed4-aac0dae41519
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Selain dapat memotong waktu tempuh
menuju Bandung, jalur antara Karawang Bandung juga memiliki keuntungan untuk
kepentingan militer. Jalur ini dibangun karena
dua kepentingan, yaitu ekonomi dan militer.
Kepentingan ekonomi untuk mempermudah
pengangkutan
produk
pertanian
dan
perkebunan, sedangkan kepentingan militer
untuk membangun garis pertahanan antara
Batavia dengan daerah pedalaman Priangan
(Mulyana, 2017:116 - 117).
Pembangunan jalur antara Karawang
– Bandung ternyata bisa memotong waktu
perjalanan dari Batavia karena tidak lagi melewati
Buitenzorg dan Cianjur. Namun, perjalanan
menuju ke Yogyakarta masih memakan waktu
yang lama terutama di antara Bandung hingga
Maos karena melewati daerah pegunungan.
Untuk itu, SS mulai memikirkan pembangunan
jalur baru dengan melewati daerah lain.
Ada beberapa rencana yang sudah
dibuat SS terkait jalur baru ini. SS kemudian
memutuskan untuk membangun jalur langsung
antara Cikampek – Cirebon (Reitsma, 1916:62).
Rencana pembangunan ini juga didukung
penuh oleh parlemen di Belanda (Soerabaijasch
Handelsblad,
21
Desember
1908).
Pembangunan jalur ini kemudian dilakukan
pada tahun 1910. Jalur sepanjang 137 km ini
selesai dibangun pada 1912. Jalur ini membuat
keberadaan Stasiun Cikampek menjadi penting
karena menjadi pusat pertemuan kereta api dari
arah Bandung dan Cirebon dan juga menjadi
penghubung jalur SS dengan jalur milik
Semarang–Cheribon Stoomtram Maatschappij
(SCS) (Tim Telaga Bakti Nusantara, 1997:74).
Wilayah sepanjang Karawang hingga Cirebon
pada umumnya merupakan daerah dataran
rendah. Tentu akan lebih mudah dan efisian jika
dibangun jaringan rel kereta api yang melewati
kedua daerah tersebut (Reitsma, 1920:120).
Selain itu, kedua daerah ini penduduknya lebih
banyak. Hal itu berarti kegiatan perekonomian
akan lebih hidup.
Jalur Cirebon menuju Kroya berbeda

dengan jalur Karawang – Cirebon. Di beberapa
titik jalur ini melewati daerah pegunungan
yang membutuhkan pengerjaan secara khusus.
Selain itu, terdapat beberapa jembatan dan
terowongan yang harus dibuat. Salah satu
jembatan tersebut membentang di atas Sungai
Serayu yang terletak antara Stasiun Purwokerto
dan Stasiun Kroya. Rencana pembangunan
jalur Cirebon – Kroya pada awalnya mendapat
tentangan, terutama dari perusahaan kereta api
SCS dan Serajoedal Stoomtram Maatschappij
(SDS). Pembangunan ini mendapat tentangan
karena kedua perusahaan tersebut khawatir
jalur yang dibangun SS ini akan mempengaruhi
kepentingan mereka di daerah tersebut
(Reitsma, 1920:139). Namun, tentangan ini
tidak terlalu dipermasalahkan oleh pemerintah.
Pembangunan jaringan kereta api antara
Cirebon – Kroya dimulai pada 1913. Jalur
sepanjang 158 km ini dibangun dalam tiga tahap
(Subarkah, 1992:28). Tahap pertama sepanjang
75 km dibangun jalur antara Cirebon dengan
Margasari, Tegal. Tahap kedua sepanjang 51
km dibangun jalur yang menghubungkan Kroya
– Patuguran. Kedua ruas tersebut diresmikan
penggunaannya pada 1 Juli 1916. Tahap
pembangunan yang terakhir diresmikan pada 1
Januari 1917 adalah jalur Patuguran Margasari
sepanjang 32 km sekaligus menjadi peresmian
pembukaan jalur Cirebon – Kroya.

Peta 1. Jaringan Kereta Api di Jawa tahun 1913
dan 1925.
Sumber: Boekoe Peringatan dari Staatsspoor-en
Tramwegen di Hindia-Belanda 1875-1925.
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Terhubungnya Karawang - Cirebon –
Kroya membuat jarak antara Batavia – Surabaya
akan berkurang dengan kereta api. Sebelum
ruas tersebut hadir, jarak Batavia – Surabaya
lewat Buitenzorg dan Bandung adalah 912 km.
Setelah Karawang – Kroya terhubung lewat
Cirebon, jarak berkurang menjadi 829 km
(Reitsma, 1920:148). Namun, jika dilihat dari
kondisi geografisnya, jalur lewat Karawang –
Kroya lebih menguntungkan karena sebagian
besar berada di dataran rendah sehingga kereta
api dapat dipacu dengan cepat. Kroya sendiri
merupakan tempat pertemuan jalur rel kereta
api dari arah Cirebon dan arah Bandung lewat
Tasikmalaya.
Sepanjang Batavia – Surabaya merupakan
jaringan kereta api milik SS. Namun, saat
memasuki wilayah Yogyakarta arah ke
Surakarta jaringan rel SS bersinggungan dengan
rel milik NISM. Ada perbedaan lebar jalur yang
digunakan SS dan NISM. SS menggunakan
jalur dengan lebar 1.067 mm, sedangkan NISM
menggunakan lebar jalur 1.435 mm. Meskipun
demikian, kereta-kereta SS dapat melewati
jalur ini karena telah ada kesepakatan antara SS
dan NISM untuk memasang batang rel ketiga
yang mulai digunakan pada Februari 1905
(Subarkah, 1992:13).
Pengoperasian Eendaagsche Express
Selesainya
pembangunan
jalur
antara Cirebon – Kroya membuat gagasan
untuk mengoperasikan kereta cepat yang
menghubungkan Batavia – Surabaya semakin
menguat. Meskipun demikian, gagasan tersebut
tidak dapat langsung dilakukan tak lama setelah
selesainya jalur Cirebon – Kroya karena banyak
sarana dan prasarana yang belum siap (Reitsma,
1926: 247). Untuk itu, SS berusaha untuk
menyiapkan segala hal agar kereta cepat ini dapat
segera dioperasikan karena rencana ini mengenai
kereta cepat juga dibahas oleh Volksraad.
Kabar mengenai kereta cepat antara Batavia
– Surabaya muncul di beberapa surat kabar
saat itu. Misalnya De Locomotief edisi 13 Juni
1917 menyatakan bahwa kereta cepat Batavia

Dari Angkutan Hasil Perkebunan... Omar

– Surabaya akan mulai aktif pada Januari 1918.
Pada 1918 ada satu kereta yang dioperasikan oleh
SS dengan rute Batavia – Surabaya. Akan tetapi,
kereta ini bukan kereta cepat karena perjalanan
Batavia – Surabaya masih ditempuh waktu 2
hari dengan menginap di Yogyakarta (Anonim,
1929:345). Sebelum hadirnya jalur Karawang –
Kroya, kereta api tujuan Batavia dari Surabaya
dan sebaliknya biasa berhenti di Stasiun Maos
dan baru melanjutkan perjalanan pada pagi
keesokan harinya (Vereeniging Toeristenverkeer,
1900: 13).
SS masih belum memastikan kapan
kereta cepat akan mulai dioperasikan. Bahkan,
pada 1923 SS mulai meragukan tercapainya
rencana untuk mengoperasikan kereta cepat.
SS menyiapkan kereta pengganti dengan
berencana untuk mengoperasikan kereta malam
antara Cirebon – Solo yang mereka anggap
jauh lebih baik daripada mengoperasikan kereta
cepat (Bataviaasch Nieuwsblad, 30 Mei 1923).
Setelah mengalami ketidakpastian, SS
akhirnya memastikan bahwa segala persiapan
untuk kereta cepat Batavia – Surabaya telah
selesai. Sarana dan prasarana yang terkait
dengan kereta cepat bisa disiapkan oleh
SS. Salah satu yang disiapkan SS uji coba
kereta dari Batavia ke Prupuk yang berjalan
lancar (Sunjayadi, 2019:258). Setelah itu, SS
memastikan kereta cepat Batavia – Surabaya
akan dioperasikan pada 1 November 1929 (De
Locomotief, 21 Februari 1929). Kereta cepat
itu disebut dengan Eendaagsche Express yang
berarti kereta ekspres satu hari.
Surat kabar De Locomotief edisi 21 Februari
1929 menuliskan rencana perjalanan perdana
Eendaagsche Express. Akan ada dua rangkaian
kereta yang berjalan bersamaan di hari pertama
perjalanan. Satu rangkaian kereta akan berangkat
dari Stasiun Weltevreden dan satu rangkaian lagi
berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng. Kedua
kereta ini akan berjalan dengan kecepatan tidak
lebih dari 74 km per jam dan akan bertemu di
Stasiun Kroya. Saat tiba di Kroya, masingmasing rangkaian akan dilepas menjadi dua
bagian. Rangkaian yang berangkat dari Batavia
7

WALASUJI Volume 12, No. 1, Juni 2021:

1—13

akan digabungkan dengan rangkaian yang
berangkat dari Bandung, sedangkan rangkaian
dari Surabaya akan dilepas menjadi dua. Satu
rangkaian ini kemudian melanjutkan perjalanan
ke arah Bandung. Perjalanan antara Batavia –
Surabaya dan sebaliknya akan ditempuh dalam
waktu sekitar 13 jam.

Gambar 2. Perjalanan perdana Eendaagsche
Express di Stasiun Kroya.
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/
Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_
Eerste_rit_op_1_november_1929_van_de_
eendaagse_expresse-trein_Batavia-Soerabaja_op_
het_station_te_Kroja_TMnr_10014034.jpg

Setelah uji coba berhasil dilakukan,
pada 1 November 1929 Eendaagsche Express
mulai melayani Batavia – Surabaya. Perjalanan
perdananya dirayakan dengan upacara resmi di
Stasiun Weltevereden, Stasiun Bandung, dan
Stasiun Surabaya Gubeng serta dihadiri tokohtokoh penting (De Locomotief, 31 Oktober
1929). Peron stasiun dipenuhi orang-orang
yang diundang untuk menyaksikan perjalanan
bersejarah tersebut. Di hari itu, pejabat inspektur
SS Ir. W. TH. van Schaik menyampaikan
pidato yang memberikan penghargaan untuk
pihak-pihak yang telah mengusahakan agar
Eendaagsche Express ini dapat dioperasikan
(De Locomotief, 2 November 1929).
Dalam tiap rangkaian, Eendaagsche
Express ditarik dengan satu lokomotif. SS
menggunakan lokomotif C 53 buatan pabrik
Werkspoor, Amsterdam. C 53 merupakan
lokomotif spesial, menjadi lokomotif yang

paling cepat pada waktu itu (Tim Kompas,
2008:373). Dalam rangkaian Eendaagsche
Express terdapat tiga kelas kereta penumpang,
yaitu kelas I, kelas II, dan kelas III. kelas I
merupakan kelas tertinggi dengan fasilitas
yang mewah. Kemudian diikuti dengan kelas
II, dan kelas III yang paling rendah. Seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya, di masa itu
terdapat pembedaan penumpang sesuai kelas
dan golongan.
Menurut Wardojo (2013) kereta api kelas I
hanya boleh diisi oleh masyarakat Eropa, Timur
Asing, serta golongan-golongan elit, kelas II
diisi oleh orang-orang bumiputera yang mampu
dan priyayi rendahan, sementara kelas III biasa
diisi oleh orang-orang bumiputera biasa. Pada
tiap rangkaian kereta juga disediakan gerbong
yang khusus menyediakan makanan. Menu
makanan yang disediakan kereta ini merupakan
menu-menu spesial seperti aneka soup, kroket,
steak daging, roti lapis dengan ham dan kacangkacangan, es krim, buah-buahan, dan kopi
(Anonim, 1929:355). Memasuki awal dekade
1930-an dunia dilanda Depresi Besar. Krisis
ekonomi ini juga berdampak pada angkutan
kereta api milik SS. Jumlah penumpang dan
angkutan barang yang menggunakan jasa
kereta api SS mengalami penurunan. Penurunan
penumpang mengalami jumlah yang signifikan
sejak 1931 dan jumlahnya terus menurun hingga
tahun 1936 (Abdullah dan Lapian, 2012: 169).
Jadwal perjalanan Eendaagsche Expess
selalu berubah. Pada masa-masa awal
pengoperasiannya seperti yang tertera di
Soerabaijasch Handelsblad edisi 11 Desember
1930, Eendaagsche Express berangkat dari
Batavia pukul 06.10, keberangkatan dari
Bandung pukul 07.00, dan keberangkatan dari
Surabaya pukul 05.45. Rangkaian dari Batavia
dan Bandung tiba di Surabaya Gubeng pada
pukul 19.43. Rangkaian dari Surabaya Gubeng
tiba di Bandung pada pukul 18.45 sedangkan
tujuan Batavia tiba pada pukul pada 19.15.
Untuk dapat menikmati kenyamanan
Eendaagsche Express rute Batavia – Surabaya,
penumpang harus merogoh kocek 40,10 gulden
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untuk kelas I, 27,70 gulden untuk kelas II, dan
11,54 gulden untuk kelas III. Sementara itu,
untuk rute Bandung – Surabaya penumpang
harus merogoh kocek 34,40 gulden untuk kelas
I, 23,90 untuk kelas II, dan 10,28 untuk kelas III.
Harga itu merupakan harga yang berlaku tahun
1931 sesuai yang tertera dalam Bataviaasch
Nieuwsblad edisi 9 Desember 1931.
Sejak 1 Mei 1933, jadwal perjalanan
Eendaagsche Express mengalami perubahan.
Dari data yang terdapat pada surat kabar De
Locomotief edisi 29 April 1933, rangkaian dari
Batavia dan Bandung tiba di Stasiun Surabaya
Gubeng pada pukul 18.30, lebih cepat 113 menit
dari keberangkatan sebelumnya. Jadwal baru
ini membuat waktu tempuh Batavia – Surabaya
menjadi sekitar 10 jam saja. Keberangkatan dari
Bandung dimajukan 15 menit menjadi pukul
06.45. Untuk kedatangan dari Surabaya Gubeng
di Stasiun Bandung menjadi pukul 18.10.
Sementara itu, keberangkatan dari Surabaya
Gubeng mundur 75 menit menjadi pukul 06.00
dan tiba di Batavia pukul 18.30. Tidak hanya
perubahan jadwal, SS per Mei 1933 juga
membuka rute Eendaagsche Express tujuan
Surabaya Gubeng – Cirebon dan sebaliknya.
Keberangkatan dari Surabaya Gubeng pukul
06.00 dan tiba Cirebon pukul 17.39. Sedangkan
dari Cirebon berangkat pukul 06.34 dan tiba di
Surabaya Gubeng pukul 18.19.
Perjalanan menggunakan Eendaagsche
Express di siang hari selain nyaman dan
cepat, juga dapat memanjakan mata. Seorang
pelancong asal Inggris bernama Harriet W.
Ponder pernah berkesempatan untuk menaiki
Eendaagsche Express Kelas II pada 1930-an.
Ia menyatakan bahwa dapat melihat matahari
terbit, perubahan warna langit dari pagi hari
kesiang hari, dan melihat kebun-kebun, serta
bunga-bunga indah setelah keluar dari wilayah
Batavia (Ponder, 1942:240). Ia juga menyatakan
jika kereta ini merupakan angkutan pilihan
pertama bagi masyarakat yang ingin pergi dari
Batavia ke Surabaya dan sebaliknya. Tidak
hanya orang-orang asing, tokoh-tokoh nasional
seperti Sukarno, Sri Sultan Hamengkubuwono
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VIII dan IX, serta A.H. Nasution juga pernah
berkesempatan untuk menggunakan jasa
Eendaasche Express.
Pemandangan sepanjang perjalanan kereta
api di Hindia Belanda khususnya Jawa sudah
lama menjadi salah satu daya tarik. Pengalaman
tentang hal tersebut juga diceritakan oleh H. P.
Berlage, seorang arsitek Belanda yang pernah
berkunjung ke Hindia Belanda pada 1923.
Dalam satu kesempatan ia pernah menggunakan
kereta api di Jawa dan menikmati pemandangan
yang tersaji selama perjalanan. Pemandangan
alam tropis ini yang kemudian ia sebut dengan
mooi indie (Mrazek, 2006: 158).
Guna
meningkatkan
kenyamanan
penumpang, SS kemudian mengenalkan gerbong
kereta api berpendingin udara es balok. Gerbong
ini dipasang di beberapa rangkaian kereta SS yang
beroperasi saat itu, salah satunya Eendaagsche
Express. SS menjanjikan perjalanan kereta api
dengan hawa yang sejuk untuk kelas I dan II.
Gerbong khusus ini mulai digunakan pada 2
Mei 1940. (Soerabaijasch Handelsblad, 1 Mei
1940). Hawa sejuk berasal dari es balok yang
ditempatkan di tempat khusus di bawah gerbong
kereta (Tim Telaga Bakti Nusantara, 1997:111).
Es balok tersebut nantinya akan diganti di
stasiun-stasiun tertentu jika sudah mencair.
Mengingat kondisi tropis Hindia Belanda, bagi
penumpang adanya gerbong ini akan membuat
kenyamanan selama perjalanan.
Setengah tahun meluncurkan gerbong
berpendingin udara es, SS juga memperpanjang
rute Eendaagsche Express hingga Malang.
Jadwal perjalanan ini mulai berlaku pada 4
dan 5 Februari 1941 (Bataviaasch Nieuwsblad,
4 Februari 1941). Rangkaian Eendaagsche
Express dari Batavia yang tiba di Surabaya akan
melanjutkan perjalannya hingga ke Malang.
Dari Malang, Eendaagsche Express menuju
ke Surabaya untuk kemudian melanjutkan
perjalanan ke Batavia. Saat itu, waktu
tempuh Surabaya – Malang dengan kereta api
membutuhkan waktu sekitar 90 menit.
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Pengoperasian Java Nacht Express
Sebelum tahun 1936, pemerintah Hindia
Belanda melarang perjalanan kereta api di
malam hari. Eliza Scidmore (1922), menyebut
kebijakan itu muncul karena adanya rasa
tidak percaya pemerintah terhadap pegawaipegawai kereta api yang berasal dari kalangan
bumiputera mampu menjalankan kereta api
di malam hari. Ada juga alasan lain yang
menyatakan kereta api tidak berjalan di malam
hari karena adanya kepercayaan pegawai yang
berasal dari kalangan bumiputera mengenai
roh-roh nenek moyang yang keluar pada malam
hari sehingga kereta tidak dioperasikan karena
khawatir akan mengganggu roh-roh tersebut
(Ponder, 1942:239). Namun, yang pasti sarana
dan prasarana SS saat itu belum mampu untuk
mengoperasikan kereta api di malam hari.
Wacana untuk mengoperasikan kereta
api di malam hari sudah pernah dibahas oleh
Volksraad dalam satu kesempatan di tahun
1918 (Reitsma, 1926:249). Saat itu Volksraad
menyarankan SS agar mengoperasikan kereta api
antara Batavia – Surabaya di malam hari. Namun,
SS saat itu belum dapat menyanggupi permintaan
tersebut. Namun, penyelidikan-penyelidikan
terus dilakukan untuk memungkinkan terjadinya
perjalanan kereta api di malam hari.
Setelah penyelidikan dan persiapan
panjang yang dilakukan dengan hati-hati, SS siap
menjalankan kereta cepat di malam hari, tulis
Het Nieuws van den dag voor NederlandschIndie edisi 31 Oktober 1936. Kereta ini disebut
dengan Java Nacht Express atau Nacht Express
saja. Java Nacht Express melakukan perjalanan
perdana untuk umum pada 1 November 1936.
Sebelum resmi dioperasikan untuk
umum, SS terlebih dahulu mencoba Java Nacht
Express dengan mengajak para wartawan pada
27 Oktober 1936 (De Indische Courant, 28
Oktober 1936). Perjalanan dimulai dari Batavia
pada malam hari. Namun, tidak disebutkan
pada pukul berapa kereta api berangkat dan tiba
di Surabaya pada pagi hari keesokan harinya.
Jurnalis De Indische Courant yang ikut
dalam perjalanan tersebut juga menceritakan

bagaimana masyarakat yang penasaran dengan
kereta ini. Di Cirebon dan Purwokerto, Polisi
harus bekerja keras mengamankan jalur dan
stasiun dari kedatangan orang-orang yang
penasaran dengan kereta api yang berjalan di
malam hari untuk pertama kali. Java Nacht
Express menggunakan lokomotif yang sama
dengan Eendaagsche Express, lokomotif C 53.
Saat menarik Java Nacht Express, lokomotif ini
dipacu hingga 90 km per jam di daerah-darah
yang datar (De Locomotief, 31 Oktober 1936).
Perjalanan pertama Java Nacht Expres
berlangsung dengan sukses. Perjalanan ini tidak
hanya mengangkut penumpang, tetapi juga
mengangkut surat-surat dari layanan pos khusus.
Dari Batavia dikirim 27 kg surat, sedangkan
dari Surabaya dikirim 20 kg surat. (De Indische
Courant, 2 November 1936). Pengiriman surat
ini menjadi bukti bahwa SS dan saat itu juga
mulai memperhatikan pengiriman barang
berupa surat dengan keretanya.
Gerbong Java Nacht Express mempunyai
semacam kabin atau kompartemen. SS sengaja
membuat gerbong Java Nacht Express berisi
dengan kabin-kabn yang di dalamnya terdapat
berbagai macam fasilitas untuk membuat
nyaman para penumpang. Fasiltas-fasilitas itu
antara lain tempat tidur, wastafel, dan sistem
ventilasi dengan kipas hisap yang membuat
penumpang tidak harus membuka jendela
karena faktor keamanan (Het Nieuws van den
Dag voor Nederlandsch-Indie, 31 Oktober
1936). Untuk dapat menikmati fasilitas ini,
penumpang akan dikenakan biaya tambahan.
Dalam hasil liputannya tersebut, jurnalis Het
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie
juga menulis tiap rangkaian Java Nacht Express
juga dilengkapi dengan pasukan keamanan
yang membawa alat berupa pemukul. Hadirnya
pasukan keamanan membuat penumpang
merasa aman dengan barang bawaan mereka
saat tidur sepanjang perjalanan. Selain itu, Java
Nacht Express juga dilengkapi dengan kamar
mandi lengkap dengan pancuran air yang dapat
digunakan penumpang untuk mandi.
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Jika Eendaagsche Express melayani rute
dari dan menuju Cirebon serta Bandung, Java
Nacht Express hanya melayani rute Batavia –
Surabaya vice versa. Tidak diketahui secara
pasti jadwal perjalanan Java Nacht Express
di periode awal pengoperasiannya. Di tahun
1941 Java Nacht Express berangkat dari
Stasiun Weltevreden dan Surabaya Gubeng
pada pukul 18.00. Keberangkatan dari Batavia
tiba di Surabaya pukul 07.25 pagi, sedangkan
keberangkatan dari Surabaya tiba di Batavia
pukul 07.40 (De Indische Courant, 1 November
1941).
Tarif mengenai kereta ini juga tidak
diperoleh. Kebanyakan iklan-iklan yang ada di
masa itu hanya mencantumkan tarif yang harus
dibayar jika ingin menggunakan kompartemen.
Untuk satu orang dari Kelas I dikenakan biaya
tambahan 10 gulden, jika dua orang masingmasing orang membayar 6 gulden. Tarif
yang sama juga berlaku untuk kelas II, yaitu
6 gulden. Namun, untuk penumpang kelas
III tidak diperkenankan untuk menggunakan
kompartemen, hanya saja disediakan tempat
tidur dengan biaya tambahan 1.50 gulden (De
Indische Courant, 27 November 1936). Setahun
setelah dioperasikan, pemasukan SS dari Java
Nacht Express lebih besar daripada Eendaagsche
Express. Selama tahun 1937, Java Nacht Express
menyumbang keuntungan bagi SS sebesar
725.663 gulden, sementara Eendaagsche sebesar
625.538 gulden (Anonim, 1938: 307).
Dalam perkembangannya, Java Nacht
Express bersamaan dengan Eendaagsche
Express juga mendapatkan gerbong khusus
dengan pendingin es balok yang mulai
digunakan pada 2 Mei 1940. Meskipun sudah
dilengkapi dengan penjaga keamanan, ternyata
masih ada beberapa laporan mengenai barang
hilang di Java Nacht Express. Suatu malam
dilaporkan adanya laporan kehilangan dari
seorang penumpang perempuan. Penumpang
tersebut mengaku kehilangan gelang dan 25
berlian berukuran besar dan kecil yang bernilai
400 gulden (Bataviaasch Nieuwsblad, 27
November 1941).
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Ditandatanganinya Perjanjian Kalijati
pada 8 Maret 1942 membuat Belanda menyerah
tanpa syarat ke Jepang dan menyerahkan
Hindia Belanda. Sejak saat itu Hindia Belanda
berada di bawah pendudukan Jepang. Di masa
pendudukan Jepang, urusan kereta api berada
di bawah Jawatan Dalam Negeri dengan
sebutan Riyuku Shokyouku (Tim Telaga Bakti
Nusantara, 1997:143). Terjadi perubahan
kebijakan kereta api di masa pendudukan
Jepang. Jepang banyak membongkar rel-rel
untuk digunakan membangun jalur baru yang
digunakan untuk kepentingan militer. Jepang
membangun jalur antara Saketi – Bayah
sepanjang 83 km, Cicalengka – Majalaya, dan
lintas Muaro – Pekanbaru sepanjang 220 km
(Subarkah, 1992:52).
Di masa pendudukan Jepang, perjalanan
kereta api untuk jarak jauh masih ada. Akan
tetapi, tidak ada kelas I atau kelas II yang ada
hanya bekas gerbong kelas III yang dijadikan
kelas II (Suparto Brata dalam Sunjayadi,
2019:282). Meskipun masih beroperasi, banyak
kendala yang membuat perjalanan kereta
penumpang saat itu menjadi tidak berjalan
dengan semestinya. Salah satu kendala yang
membuat banyak kereta penumpang berjalan
tidak lancar adalah rusaknya jembatan di
Sungai Serayu yang membuat penumpang harus
turun terebihdahulu untuk menyebrangi sungai
dengan perahu (Soerabaijasch Handelsblad,
30 Maret 1942). Sementara itu, Java Nacht
Express di awal masa pendudukan Jepang
digunakan sebagai sarana untuk kepentingan
militer (Soerabaijasch Handelsblad, 15 April
1942).
PENUTUP
Kereta api pada awalnya difungsikan
sebagai sarana pengangkutan hasil perkebunan
di beberapa wilayah di Hindia Belanda.
Sejak jalur antara Semarang – Solo mulai
aktif pada 1870, kereta api juga digunakan
sebagai sarana pengangkutan untuk manusia.
Jaringan kereta api di Hindia Belanda pada
1894 berhasil menghubungkan dua kota besar
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di Hindia Belanda, Batavia dan Surabaya.
Awalnya, perjalanan antara kedua kota tersebut
dengan kereta api membutuhkan waktu dua
hari. Waktu perjalanan yang lama tersebut
disebabkan karena rute kereta api yang dilewati
berada di daerah pegunungan sehingga kereta
api tidak bisa melaju dengan cepat dan harus
berganti kereta api di beberapa stasiun. Untuk
mengurangi waktu tempuh antara Batavia –
Surabaya, pada 1918 Volksraad memberikan
gagasan ke SS untuk mengoperasikan kereta
cepat. Namun, kondisi sarana dan prasarana
yang belum siap membuat SS tidak langsung
bisa mengoperasikan kereta cepat tersebut.
Setelah melalui persiapan yang matang,
SS akhirnya mengoprasikan Eendaagsche
Express pada 1 November 1929. Kereta cepat
ini dapat memangkas waktu perjalanan Batavia
– Surabaya menjadi sekitar 13 jam yang
kemudian berkurang lagi menjadi 10 jam pada
1933. Berangkat pada pagi hari, kereta ini akan
tiba di tujuan pada sore menjelang malam.
SS juga mengoperasikan Java Nacht
Express pada 1 November 1936. Java Nacht
Express dioperasikan untuk menghubungkan
Batavia – Surabaya dan berjalan pada malam
hari. Kereta ini dilengkapi dengan fasilitas yang
mewah, sama seperti dengan Eendaagsche
Express. Salah satu fasilitas mewah yang
terdapat di kereta ini adalah adanya kabinkabin yang berisi dengan tempat tidur untuk
penumpang. Dioperasikannya kedua kereta ini
membuat waktu tempuh antara Batavia dan
Surabaya dapat ditempuh dalam 13 jam saja.
Kedua kereta ini di tahun 1940 dilengkapi
pula fasilitas pendingin udara dengan es balok
yang diletakkan di bawah gerbong. Pendingin
udara ini membuat perjalanan kereta api di
Hindia Belanda yang beriklim tropis menjadi
semakin nyaman. Hadirnya kedua kereta ini
menandakan berkembangnya perkeretaapian
di Hindia Belanda. Kedua kereta ini beroperasi
hingga masa awal pendudukan Jepang yang
dimulai sejak 8 Maret 1942.
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