
Bilakah Kereta Api jalur Cijulang berjalan kembali? 

Pemerintah Hindia Belanda membangun jalan rel kereta api lintas Banjar – Pangandaran – 
Cijulang pasti bukan tanpa tujuan. Jika hanya untuk penyediaan sarana angkutan orang jelas merupakan 
proyek yang kurang perhitungan. Akan tetapi jika diproyeksikan untuk mengangkut barang-barang 
tambang yang ada di daerah Ciamis Selatan, mungkin lebih realistis. Hanya saja putra-putra bangsa 
Indonesia hingga saat ini masih belum menemukan jenis mineral dan barang tambang apa yang 
dijadikan sasaran Hindia Belanda itu. 

Selama ini stasion kereta api Cijulang hanya menjadi seongok bangunan tua yang tidak 
termanfaatkan sama sekali. Mungkin pada awal tahun 2010, sehubungan dengan pemerintah Desa 
Cijulang melakukan pemugaran total terhadap pasar desa Cijulang, maka lokasi Stasion Kereta Api 
Cijulang kini dimanfaatkan untuk lokasi pasar sementara. Dikarenakan para pedagang itu membuat 
bangunan pasar dari bahan seadanya, maka orang-orang Cijulang banyak yang menyebutnya dengan 
“Pasar Jangkrik”, entah apa alasannya. Mungkin karena bangku-bangku yang digunakan sebagai tempat 
menjajakan jualan itu terbuat dari susunan bambu yang dibelah-belah mirip seperti sangkar kotak 
jangkrik. 

Jalur rel kereta api lintas Banjar – Cijulang kondisinya kini sudah sangat memprihatinkan, besi-
besi rel sudah banyak yang hilang dijarah oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Tanah 
milik PJKA (istilah populer) yang dikapling khusus di sekitar bantaran rel sudah banyak yang ditempati 
oleh penduduk sekitar. Awalnya mereka membuat bangunan sederhana, dengan anggapan bahwa 
setiap saat siap digusur. Namun sehubungan dengan tempat tersebut sangat strategis, maka para 
penduduk yang menempati lokasi bantaran rel itu mulai membangun rumah-rumah permanen. 

Selama sumber daya material dan barang tambang belum dapat ditemukan di wilayah Cijulang 
dan sekitarnya, pemanfaatan jalur kereta api lintas selatan Ciamis ini akan lebih populer jika dijadikan 
kereta wisata. Terlebih pada saat jalur rel memasuki wilayah Kalipucang – Pangandaran – Cijulang, jalur 
ini melingkar membelah bukit pegunungan, lembah dan ngarai, menyusuri pantai selatan pulau Jawa. 
Sungguh pemandangan yang sangat eksotik, ditambah dengan jembatan kereta api raksasa, Cikacepit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber Foto : fotokita.net) 



Dapat kita prediksikan, jika jalur kereta api Banjar – Cijulang diaktifkan kembali, maka si 
pengembang harus mengalokasikan dana trilyunan rupiah. Sebuah proyek investasi yang harus berpikir 
seribu kali. Soalnya jika hanya dijadikan sarana wisata, maka harus berapa rupiah para penumpang 
kereta api itu harus mengeluarkan kocek. Sementara itu dalam sejarah belum ada sebuah angkutan 
mewah yang dirancang khusus untuk orang-orang berkelas seperti kapal pesiar (ingat “Titanic”) untuk 
jenis kereta api. 

Lalu, apakah lempengan-lempengan besi rel anti karat itu kita biarkan begitu saja? Apakah 
lahan tanah yang dilalui bantaran rel kereta api yang mencapai ribuan hektar itu statusnya 
mengambang? Jika aset ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka betapa banyak sarana dan peluang 
bisnis yang hilang begitu saja.  


