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ABSTRAK 

 

Stasiun Cibatu merupakan sebuah stasiun kereta api yang berada di wilayah Kabupaten 

Garut. Stasiun tersebut memiliki latar belakang sejarah dan pembangunan yang menarik 

minat penulis untuk mengkaji seberapa besar implikasi dari keberadaan stasiun Kereta Api 

Cibatu terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Cibatu pada tahun 1998-

2010, terlebih ketika moda transportasi kereta api pada masa tersebut sedang dalam kondisi 

yang cukup terpuruk dan perekonomian nasional Indonesia pun sedang dilanda krisis. 

Masalahutama yang diangkat adalah “Bagaimana dampak dari keberadaan Stasiun Kereta 

Api Cibatu pada terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya pada 

tahun 1998-2010?” Guna mengurai permasalahan tersebut penulis menelitinya dengan 

metode historis dan teknik penelitiannya menggunakan studi literatur dan studi lapangan 

dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa narasumber yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil penilitian diperoleh kesimpulan Pertama, 

mengenai perkembangan fasilitas, sarana, prasarana dan layanan Stasiun Kereta Api Cibatu 

baru mengalami perubahan yang cukup pesat pada tahun 2010. Kedua, untuk 

perkembangan jumlah penumpang dari data yang didapatkan oleh penulis menunjukan 

tidak ada perkembangan yang signifikan.Ketiga, dari data-data yang didapatkan dan temuan 

dilapangan dampak dari keberadaan Stasiun Cibatu terhadap perkembangan sosial ekonomi 

masyarakat pada tahun 1998-2010 adalah tidak begitu signifikan, bertolak belakang dengan 

era 1940-an hingga tahun 1980-an, dimana pada saat itu Stasiun Cibatu benar-benar 

memiliki peran strategis dalam perkembangan perekonomian daerah Cibatu bahkan Garut. 

Kata kunci: Sosial Ekonomi, Stasiun Kereta Api Cibatu. 
 

ABSTRACT 

Cibatu station is a railway station located in the district of Garut. The station has a 

historical background and development that interests the authors to examine how large the 

implications of the existence Cibatu Railway station to the development of the societies in 

Cibatu in 1998-2010, especially when the railway transportation at that time was slumped 

and the national economy of Indonesia was being hit by the crisis. The main issue is "What 

is the impact of the presence Cibatu Railway Station on the socio-economic development of 

the surrounding communities in 1998-2010?" In order to unravel these problems the 

authors examine the historical methods and research techniques using literature studies 

and fieldwork by conducting interviews against several witness that are relevant to the 
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issues studied. Based on the results obtained research conclusions. First, regarding the 

development of the amenities, facilities, infrastructure and services Cibatu Railway Station 

has changing quite rapidly in 2010. Second, for the development of the number of 

passengers from data obtained by the authors showed no significant developments. Third, 

from the data that have obtained and found in the field that impact of Cibatu railway 

station to the local social and economy development in 1998-2010 was not so significant, in 

contrast to the 1940s until the 1980s, at which time the station Cibatu really have a 

strategic role in the economic development of Cibatu even Garut. 

Keywords: Social Economy, Cibatu Railway Station  

 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan masyarakat, 

transportasi mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam menunjang segala 

aktivitas dan kehidupan sosial ekonomi. 

Oleh karena itu, aktivitas masyarakat akan 

semakin meningkat apabila ditunjang oleh 

sarana dan prasarana transportasi yang 

digunakan semakin baik dan terjangkau. 

Transportasi adalah sarana bagi manusia 

memindahkan sesuatu, baik manusia atau 

benda dari satu tempat ke tempat lain, 

dengan ataupun tanpa mempergunakan 

alat bantu. Alat bantu tersebut dapat 

berupa tenaga manusia, binatang, alam 

ataupun benda lain dengan 

mempergunakan mesin ataupun tidak 

bermesin (Salim, 1993:5). Transportasi 

juga sangat berpengaruh terhadap 

mobilitas sosial masyarakat suatu wilayah 

dengan wilayah yang lainnya sehingga 

fasilitas transportasi juga mempengaruhi 

tingkat kemajuan suatu daerah. Salah satu 

pengaruhnya dapat dilihat dari tingkat 

kemajuan sosial ekonomi masyarakat 

dalam suatu wilayah. Pada umumnya 

kemajuan masyarakat ditandai dengan 

mobilitas yang tinggi karena didukung 

oleh tersedianya fasilitas transportasi yang 

cukup. Sebaliknya daerah yang sistem 

transportasinya tidak begitu baik, biasanya 

mengakibatkan keadaan sosial dan 

ekonominya berada dalam keadaan yang 

statis atau cenderung immobilitas. Dengan 

demikian, transportasi memiliki peran 

yang sangat strategis terhadap aspek 

ekonomi dan sosial yang juga berdampak 

pada aspek kewilayahan, politik, 

keamanan dan budaya (Susantono, 

2008:31). 

Kereta api merupakan salah satu 

jenis alat transportasi darat bersifat 

angkutan massal yang umumnya terdiri 

dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga 

gerak) dan rangkaian kereta atau gerbong 
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(dirangkaikan dengan gerbong lainnya dan 

lokomotif untuk melaju). Kereta api 

sebagai salah satu moda transportasi 

nasional yang mempunyai karakteristik 

pengangkutan secara massal memiliki 

keunggulan komparatif tersendiri, akan 

tetapi tidak dapat terpisahkan dari moda 

transportasi lainnya. Jika dibandingkan 

dengan alat transportasi lainnya kereta api 

memiliki keunggulan seperti tidak banyak 

memakan areal lahan, pemakaian energi 

dan bahan bakarnya jauh lebih hemat, 

rendah polusi, bersifat masal untuk segala 

aktifitas baik sosial maupun ekonomi, dan 

teknologinya selalu berkembang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat umum. 

Pembangunan rel kereta api di suatu 

daerah dilatarbelakangi oleh berbagai 

macam faktor, salah satunya adalah faktor 

ekonomi. Kegiatan pengangkutan 

komoditi hasil pertanian yang sebelumnya 

menggunakan alat transportasi tradisional 

yaitu kereta pedati yang ditarik oleh 

hewan ternak dianggap kurang efisien, 

dikarenakan biaya yang mahal, waktu 

tempuh yang lama dan daya angkut yang 

terbatas. Dibangunnya jalur kereta api 

Cicalengka-Garut pada tahun 1887 

merupakan bagian dari pembangunan jalur 

kereta api dari lajur Priangan-Cilacap yang 

melalui wilayah Cibatu disertai dengan 

dibangunnya sebuah stasiun yang 

memberikan dampak terhadap 

perkembangan ekonomi dan perubahan 

sosial di wilayah tersebut. Pengoperasian 

alat transportasi kereta api tidak terlepas 

dari adanya sebuah stasiun karena stasiun 

merupakan tempat berhenti dan 

dikelolanya pengoperasian kereta api, 

dengan demikian dibangunlah sebuah 

stasiun di wilayah Cibatu guna pemenuhan 

sarana dan prasarana penunjang 

operasional kereta api. Stasiun Cibatu 

merupakan bagian dari jalur kereta api 

selatan pulau Jawa yang menghubungkan 

Kota Bandung-Yogyakarta-Surabaya. 

Pembangunannya merupakan bagian dari 

tahap pertama pembangun ruas lajur 

Priangan-Cilacap yaitu lajur yang 

menghubungkan Cicalengka-Garut dan 

Cicalengka-Warungbandrek, dilaksanakan 

pada masa Kolonial Hindia Belanda 

tepatnya dari tahun 1887-1889 (Mulyana, 

2005:117). 

Stasiun Cibatu diresmikan pada 

tahun 1889 setelah diresmikannya jalur 

kereta api yang menghubungkan Stasiun 

Cicalengka dengan Cilacap oleh 

Staatsspoorwegen, maskapai kereta api 

milik Pemerintah Hindia Belanda. Pada 
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tahun 1926 dibuka jalur baru yang 

menghubungkan Cibatu dengan Cikajang 

(Katam, 2014:118). Dengan dijadikannya 

Stasiun Cibatu sebagai awal dari 

percabangan menuju Garut guna 

mendukung kinerja sarana perkeretaapian 

dibangun pula dipo lokomotif di Stasiun 

Cibatu sebagai tempat perbaikan dan 

pemeliharaan lokomotif uap. Dipo 

lokomotif ini berfungsi pula sebagai dipo 

lokomotif cadangan jika ada lokomotif 

yang harus diganti dalam perjalanan 

karena kerusakan atau jika ada lokomotif 

dengan rangkaian yang membutuhkan 

tenaga tambahan (traksi ganda).  

Pada era kolonial Belanda, Stasiun 

Cibatu merupakan stasiun primadona 

karena menjadi tempat pemberhentian 

wisatawan Eropa yang ingin berlibur ke 

daerah Garut. Diceritakan dalam buku 

Seabad Grand Hotel Preanger 1897-1997 

yang ditulis oleh Haryoto Kunto, antara 

tahun 1935-1940 setiap hari di stasiun 

Cibatu diparkir selusin taksi dan limousine 

milik hotel-hotel di Garut, di antaranya 

Hotel Papandayan, Villa Dolce, Hotel 

Belvedere, Hotel Van Hengel, Hotel 

Bagendit, Villa Pautine, dan Hotel Grand 

Ngamplang. Saat itu daerah Garut dengan 

kondisi alamnya yang indah memang 

merupakan daerah favorit wisatawan yang 

berasal dari Eropa. Bahkan, Komedian 

legendaris Charlie Chaplin pada tahun 

1927 pernah menjejakkan kakinya di 

Stasiun Cibatu. Saat itu Charlie Chaplin 

bersama aktris Mary Pickford sedang 

dalam perjalanan dalam rangka berlibur ke 

Garut. Selain Chaplin, tokoh lain yang 

tercatat menjejakkan kaki di Stasiun 

Cibatu adalah Georges Clemenceau. Dia 

adalah pendiri koran La Justice (1880), 

L'Aurore (1897), dan L'Homme Libre 

(1913); sekaligus penulis politik 

terkemuka. Clemenceau menjadi Perdana 

Menteri Perancis dalam dua periode, yakni 

1906-1909 dan 1917-1920. 

Pada tahun 1983 jalur simpangan 

dari Stasiun Cibatu menuju Garut yang 

berakhir di Cikajang secara bertahap untuk 

sementara dinonaktifkan dimulai dari 

lintas Garut-Cikajang pada September 

1982 dan kemudian lintas Cibatu-Garut 

pada Desember 1983 (Katam, 2014: 118). 

Seiring dengan ditutupnya jalur Cibatu-

Garut-Cikajang, dipo lokomotif Cibatu 

tidak lagi beroperasi sebagai salah satu 

dipo utama dengan status hanya sebagai 

sub dipo, dan bahkan pada saat penelitian 

ini dilaksanakan dipo tersebut dalam status 

non-aktif adapun bangunannya hanya 
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dijadikan pool untuk lokomotif KA Lokal 

Cibatu-Purwakarta maupun lokomotif 

yang mengalami masalah di sekitar 

wilayah kerja operasional stasiun Cibatu. 

Pembangunan transportasi, 

khususnya perkeretaapian Indonesia 

setelah krisis ekonomi akan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro 

hal tersebut sangat bersinggungan dengan 

penerapan kebijakan jaringan transportasi 

pada suatu wilayah (Dikun, 2000:45). 

Sumbangsih dari moda transportasi kereta 

api terhadap PDB masih dirasakan relatif 

rendah sehingga mengindikasikan adanya 

ketidaksinambungan antara industri dan 

jasa kereta api dengan perekonomian 

nasional. Oleh karenanya upaya untuk 

meningkatkan peran dan produktivitas 

perkeretaapian dalam sistem transportasi 

nasional adalah dengan melakukan 

keterpautan antara kereta api sebagai 

industri dan jasa dengan ekonomi. Buku 

ini memberi kontribusi pada penelitian ini 

sebagai bahan perbandingan untuk 

mengkaji kebijakan-kebijakan baik yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah maupun PT. 

Kereta Api terhadap perkembangan moda 

transportasi kereta api di Indonesia. 

Bidang Perkeretaapian telah 

menduduki peranan yang semakin penting 

dalam pembangunan nasional yaitu 

sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, 

sosial budaya, politik dan pertahanan 

keamanan. Peranan perkeretaapian yang 

sedemikian penting tersebut dicapai 

melalui proses perjalanan yang cukup 

panjang, dari moda transportasi yang 

sangat sederhana dengan bantuan tenaga 

hewan sampai pada taraf yang sangat 

modern menggunakan energi listrik yang 

saat ini menjadi sangat populer di dunia, 

akan tetapi perkeretaapian di Indonesia 

pada sejak era 80-an benar-benar berada 

pada kondisi yang sangat 

mengkhawatirkan. Otoritas dan badan 

penyelenggaraan perkeretaapian yang 

secara monopoli diberikan kepada 

operator tunggal yaitu PJKA (Perusahaan 

Jawatan Kereta Api) yang pada tahun 

1999 berubah status menjadi persero, yaitu 

PT. Kereta Api (KA) seperti tidak punya 

cukup waktu untuk berpikir jernih tentang 

bagaimana merumuskan pengembangan 

moda transportasi kereta api (Hidayat, 

2009:9). 

Jalur kereta apidimasukan kedalam 

Utilitarian elements atau disebutnya 

civilization. Artinya, semua mekanisme 

dan organisasi yang dibuat manusia dalam 

upaya menguasai kondisi-kondisi 
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kehidupannya, termasuk di dalamnya 

sistem-sistem organisasi sosial, teknik, dan 

alat-alat material. Pesawat telepon, jalur 

kereta api, sekolah, hukum dan lain 

sebagainya dimasukkan kedalam golongan 

tersebut. Proses perubahan sosial terjadi 

karena manusia ialah makhluk berpikir 

dan bekerja. Di samping itu, seperti telah 

dijelaskan tadi bahwa manusia selalu 

berusaha untuk memperbaiki nasibnya dan 

sekurang-kurangnya berusaha untuk 

mempertahankan hidupnya. Selain itu, 

perubahan masyarakat terjadi karena 

keinginan manusia untuk menyesuaikan 

diri dengan keadaan di sekelilingnya 

karena terjadi perubahan dalam bidang 

teknologi. Dengan demikian, perubahan 

yang terjadi dalam bidang teknologi di 

berbagai bidang seperti sarana transportasi 

menyebabkan cara hidup masyarakat 

berubah dan menggantungkan nasib 

mereka pada perubahan (MacIver, dalam 

Santoso, 2011:37). 

Dengan catatan sejarah dan latar 

belakang pembangunannya, menarik minat 

penulis untuk mengkaji seberapa besar 

implikasi dari keberadaan stasiun Kereta 

Api Cibatu terhadap perkembangan sosial 

ekonomi masyarakat di Cibatu pada tahun 

1998-2010, terlebih ketika moda 

transportasi kereta api pada masa tersebut 

sedang dalam masa sulit. Oleh karenanya 

peneliti berusaha menelusuri sumber-

sumber sejarah yang berkaitan dengan 

Stasiun Cibatu. Penelitian ini diharapkan 

sedikit banyaknya memberikan pandangan 

terhadap pentingnya keberadaan moda 

transportasi kereta api khususnya di 

Kabupaten Garut, yang tentunya memiliki 

nilai kesejarahan tersendiri untuk diteliti 

dan dikaji menjadi sebuah skripsi yang 

akan direalisasikan dalam sebuah 

penelitian dengan judul “Stasiun Cibatu 

dan Dampaknya Terhadap Perkembangan 

Kehidupan Sosial - Ekonomi Masyarakat 

Sekitarnya (1998-2010)”. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis capai dalam penelitian ini 

adalah menjelaskan bagaimana 

perkembangan layanan yang di dalamnya 

termasuk perkembangan infrastruktur dan 

fasilitas juga perjalanan Kereta api yang 

memanfaatkan Stasiun Kereta Api Cibatu 

untuk naik turun penumpang pada periode 

1998-2010. Kemudian mendeskripsikan 

dan menguraikan perkembangan jumlah 

penumpang dan arus mobilitas penduduk 

yang memanfaatkan transportasi kereta api 

dari dan menuju Cibatu dan memberikan 

gambaran umum mengenai seberapa besar 
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dampak dari keberadaan Stasiun Cibatu 

terhadap perkembangan sosial-ekonomi 

masyarakat Cibatu pada tahun 1998-2010. 

Penelitian mengenai “Stasiun Cibatu 

dan Dampaknya Terhadap Perkembangan 

Kehidupan Sosial - Ekonomi Masyarakat 

Sekitarnya (1998-2010)” ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat 

yaitu,memperkaya khasanah penulisan 

sejarah lokal di Jawa Barat, khususnya 

mengenai sejarah transportasi di wilayah 

Garut terutama daerah Kecamatan Cibatu, 

memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan penelitian sejarah 

mengenai ketersediaan sarana transportasi 

kereta api yang saat ini menjadi salah satu 

alat transportasi utama masyarakat yang 

berada di Pulau Jawa, khususnya di 

wilayah Garut, kemudianhasil dari 

penelitian dalam skripsi ini diharapkan 

dapat menjadi rujukan dalam 

pembelajaran sejarah lokal di sekolah-

sekolah di Kabupaten Garut khususnya 

Kecamatan Cibatu dan penulis berharap 

dengan adanya penulisan skripsi ini dapat 

memaparkan informasi mengenai dampak 

dari keberadaan Stasiun Kereta Api di 

wilayah kecamatan Cibatu pada periode 

1998 hingga 2010. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah metode 

historis atau metode sejarah dengan 

menggunakan pendekatan interdisipliner. 

Tugas penulis dalam penelitian historis 

adalah mengadakan rekonstruksi 

mengenai masa lampau dengan 

menggunakan studi literatur dan studi 

dokumentasi serta wawancara sebagai 

teknik penelitiannya. Metode sejarah 

adalah proses menguji dan menganalisis 

secara kritis terhadap rekaman serta 

peninggalan masa lampau dan menuliskan 

hasilnya berdasarkan fakta yang telah 

diperoleh yang disebut historiografi 

(Gottschalk, 1986:32). 

Dalam kaitannya dengan ilmu 

sejarah, metode sejarah adalah 

“bagaimana mengetahui sejarah”, 

sedangkan metodologi adalah 

“mengetahui bagaimana mengetahui 

sejarah” (Sjamsuddin, 2007:14). Metode 

ilmiah di dalam sejarah bertujuan untuk 

memastikan dan memaparkan kembali 

fakta masa lampau berdasarkan bukti dan 

data yang diperoleh sebagai peninggalan 

masa lampau dengan kata lain metode 

sejarah adalah proses menguji dan 

menganalisis secara kritis rekaman dan 
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peninggalan masa lampau (Ismaun, 2005: 

35). Dapat disimpulkan bahwa metode 

sejarah merupakan suatu metode yang 

digunakan dalam proses penelitian 

terhadap sumber-sumber masa lampau 

yang dilakukan secara kritis-analitis dan 

sistematis yang disajikan secara tertulis. 

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis dalam melakukan penyusunan 

penulisan dalam penelitian ini dibagi 

kedalam beberapa langkah. Langkah-

langkah yang dilakukan penulis dalam 

penelitian ini adalah persiapan penelitian, 

pelaksanaan penelitian dan laporan 

penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Kecamatan Cibatu yang berada di 

wilayah Kabupaten Garut yang secara 

geografis berdekatan dengan Kota 

Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa 

Barat. Daerah Garut sendiri merupakan 

daerah penyangga dan hinterland bagi 

pengembangan wilayah Bandung Raya. 

Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Garut 

khususnya Cibatu seharusnya mempunyai 

kedudukan strategis dalam memasok 

kebutuhan warga Kota dan Kabupaten 

Bandung, sekaligus berperan di dalam 

pengendalian keseimbangan lingkungan. 

Pemaparan ini bertujuan untuk memahami 

kaitan antara kondisi geografis dengan 

keberadaan sarana transportasi berupa 

stasiun kereta api serta dampaknya 

terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat Cibatu. 

Kecamatan Cibatu sendiri 

merupakan daerah yang memiliki nilai 

historis yang tinggi namun pada 

perkembangannya hingga saat skripsi ini 

dikerjakan tidak mengalami perubahan 

yang signifikan atau dengan kata lain bisa 

dikatakan stagnan. Jarak dari Cibatu ke 

ibukota Kabupaten Garut sekitar 21 km. 

Data luas lahan yang digunakan sebagai 

areal yang telah dijadikan area pemukiman 

memiliki luas keseluruhan 911,46 Ha atau 

22% dari keseluruhan luas wilayah Cibatu. 

Sedangkan yang paling dominan luas 

wilayah Cibatu dimanfaatkan sebagai area 

pertanian terutama dijadikan lahan 

pesawahan dengan luas keseluruhan 

mencapai 1491,48 atau 36% dari luas 

keseluruhan wilayah Cibatu. Tidak adanya 

area industri di wilayah Cibatu dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas penduduk 

Cibatu memiliki mata pencaharian sebagai 

petani atau penggarap lahan (buruh tani) 
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dan berwirausaha (Data Monografi Kec. 

Cibatu 2010). 

Untuk ketersediaan prasarana jalan 

Kecamatan Cibatu memiliki panjang jalan 

aspal sepanjang kurang lebih 32 km, jalan 

yang diperkeras sepanjang 36 km dan 

jalan yang masih berupa jalan tanah 

sepanjang 28,5 km. Kepemilikan 

kendaraan pribadi sendiri, di wilayah 

Kecamatan Cibatu di dominasi oleh 

kendaraan roda dua dengan jumlah sekitar 

2800 unit pada tahun 2010, sedangkan 

pada tahun 2000 jumlah kepemilikan 

sepeda motor baru menyentuh angka 

sekitar 500-800 unit. Sementara untuk 

kepemilikan kendaraan roda empat 

berjumlah sekitar 500 unit pada tahun 

2010 dengan 200 unit kendaraan 

minibusdan 300 kendaraan bak terbuka 

(truk dan pick up), sedangkan pada tahun 

2000 jumlah kendaraan pribadi roda empat 

berjumlah sekitar 60-70 unit (Data UPTD 

Dinas Perhubungan Wil. III Cibatu 

Tahun). 

Pusat Kecamatan Cibatu berada di 

antara jalur yang menghubungkan Kota 

Bandung dengan percabangan jalur di 

daerah Nagreg menuju Tasikmalaya dan 

Garut, dengan demikian Cibatu tidak 

dilalui oleh jalan raya nasional yang 

menghubungkan kota-kota tersebut. Jarak 

dari Cibatu menuju jalur utama Bandung-

Tasikmalaya sekitar 5 km yaitu menuju 

daerah Bandrek, sedangkan jika akan 

menuju ke Garut jarak yang harus 

ditempuh sekitar 25 km melalui 

Sukawening, Wanaraja, Karangpawitan. 

Secara tidak langsung dengan kondisi jalur 

transportasi jalan raya yang demikian, 

tersedianya sarana transportasi kereta api 

seharusnya dapat menjadi solusi 

transportasi umum untuk bepergian 

masyarakat keluar daerah. Adapun 

layanan unggulan yang masih bertahan 

sampai tahun 2010 yaitu kereta api lokal 

dengan rute perjalanan Cibatu-Purwakarta 

pulang pergi, dan beberapa kereta api 

kelas ekonomi jarak jauh yang berhenti di 

Stasiun Cibatu untuk menaik turunkan 

penumpang di antaranya kereta api Serayu 

yang melayani rute Jakarta-Cilacap, kereta 

api Kahuripan dengan rute Bandung-

Kediri, dan kereta api Pasundan dengan 

rute Bandung-Surabaya, yang 

mempengaruhi perkembangan kehidupan 

masyarakat dan dapat meningkatkan 

mobilitas kehidupan masyarakat dan 

penduduk Cibatu dapat dengan mudah 

memperoleh pengaruh dari luar juga dapat 

meningkatkan aktivitas yang lebih 
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kompleks dari masyarakatnya ke luar 

daerah. 

Keberadaan akses dan fasilitas 

transportasi umum berupa stasiun kereta 

api di wilayah Cibatu juga memberi 

dampak terhadap jumlah penduduk Cibatu 

baik itu yang menetap maupun hanya 

sekedar sebagai pendatang yang 

beraktivitas di Cibatu. Hal tersebut dapat 

dilihat dari angka pertumbuhan penduduk 

yang tergolong tinggi pada tahun 1971 

hingga 1980 jika dibandingkan dengan 

tahun-tahun setelahnya, dan pada tahun 

tersebut jalur percabangan yang 

menghubungkan Cibatu menuju Garut 

hingga ke Cikajang masih aktif. Ketika 

menginjak masa jayanya sebagai satu-

satunya alat transportasi yang bisa 

diandalkan oleh masyarakat, layanan 

perjalanan kereta api Cibatu-Garut-

Cikajang berjalan hingga 4 kali pulang 

pergi dalam satu hari (Mulyana, 

Wawancara 2/4/2016). 

Belum adanya alternatif moda 

transportasi lain yang bisa mengangkut 

hasil bumi masyarakat secara efisien 

menjadikan kereta api menjadi andalan 

bagi warga Garut dan Cikajang saat itu, 

karena komoditi seperti sayur-sayuran, 

beras, buah-buahan, dan minyak tanah 

akan dijual ke Garut dan sekitarnya 

maupun diangkut menuju Cibatu untuk 

selanjutnya didistribusikan ke kota-kota 

besar lainnya, seperti Bandung, Jakarta, 

Yogyakarta, Surabaya. Pada dekade 1970-

an hingga 1980-an suasana di Stasiun 

Cibatu amat sangat hidup, dengan 

bangunan yang besar dan jumlah 

perjalanan kereta api yang cukup banyak, 

kondisi stasiun Cibatu saat itu menjadi 

sangat ramai. 

Sehingga pada saat itu, stasiun 

Cibatu berperan ganda dalam 

komunitasnya. Tidak hanya sekedar 

menjadi titik pertemuan dalam jalur 

transportasi kereta api dan sarana naik 

turun penumpang kereta api. Stasiun 

bukan sekadar moda transportasi belaka, 

melainkan juga berkembang sebagai pusat 

peradaban, khususnya ekonomi, pastilah 

juga titik pertemuan antarkerabat jauh 

yang ingin bertemu atau pun berkenjung 

ke daerah lain yang juga dilayani oleh 

kereta api yang berangkat dari stasiun 

Cibatu. 

Eksistensi dari Stasiun Kereta Api 

Cibatu sedikit banyaknya telah 

mempengaruhi aktivitas dan pilihan 

pekerjaan masyarakat, terutama mereka 

yang tinggal di sekitar stasiun memilih 
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untuk membuka usaha baik itu dengan 

membuka kios dagangan, ataupun menjadi 

pedagang asongan di dalam rangkaian 

kereta api. Selain itu ada pula yang 

menyediakan jasa angkutan yang pada 

umumnya menggunakan roda dua atau 

lebih dikenal dengan ojek. 

Sebagian besar masyarakat 

kecamatan Cibatu memiliki mata 

pencaharian sebagai petani atau lebih 

tepatnya buruh tani dan pedagang. Buruh 

tani adalah orang yang dipekerjakan untuk 

menggarap lahan produksi oleh pemilik 

lahan. Tidak adanya industri besar 

diwilayah Cibatu membuat kondisi sosial 

ekonomi masyarakatnya tidak mengalami 

perubahan yang signifikan dari tahun 1998 

hingga 2010 (Rukmiati, Wawancara 

27/3/2016). Kebanyakan masyarakat 

Cibatu menjadi buruh selain buruh tani 

bekerja keluar daerah dengan bekerja 

sebagai buruh pabrik, seperti ke daerah 

Rancaekek, Cicalengka, Padalarang dan 

Purwakarta. Namun efek positifnya seperti 

disampaikan oleh Bapak Somantri selaku 

Kepala Seksi Sosial Dan Kesejahteraan 

Umum Kecamatan Cibatu yang 

diwawancarai oleh peneliti, 

menyampaikan bahwa ketika terjadi krisis 

ekonomi tahun 1998, masyarakat Cibatu 

hanya merasakan harga-harga bahan 

pokok yang melonjak, karena jumlah 

buruh yang yang bekerja dibidang industri 

jumlahnya sedikit, sedangkan yang lebih 

banyak merupakan buruh tani, sektor 

pertanian masih berjalan normal di Cibatu 

ketika krisis ekonomi terjadi (Somantri, 

Wawancara 27/3/2016). 

Dalam aspek pendidikan kontribusi 

dari adanya Stasiun Kereta Api Cibatu 

lebih kepada sebagai penyedia jasa, yaitu 

dengan adanya layanan transportasi kereta 

api tersebut juga telah membantu 

Kecamatan Cibatu menjadi cukup 

berkembang karena masyarakatnya sering 

berinteraksi dengan kota-kota besar. Dari 

segi pendidikan dengan adanya layanan 

kereta api Kereta Api Lokal Cibatu yang 

menuju Bandung hingga Purwakarta, 

Pasundan dan Kahuripan yang masing-

masing bertujuan akhir ke Surabaya dan 

Kediri dengan melalui Kota Yogyakarta, 

dan Serayu yang menuju Jakarta, tentu 

akan memudahkan dalam hal transportasi 

ketika masyarakat Cibatu akan 

mengenyam pendidikan di kota-kota 

tersebut, khususnya pendidikan tinggi. Hal 

tersebut senada dengan yang disampaikan 

oleh Budi Hartono selaku Kepala Stasiun 

Cibatu (Wawancara 9/4/2016), beliau 
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menyampaikan bahwa dengan adanya 

layanan perjalanan kereta api dengan 

tujuan kota-kota besar yang mempunyai 

perguruan-perguruan tinggi ternama, 

sedikit banyaknya mempengaruhi 

kemauan masyarakat untuk mengenyam 

pendidikan tinggi di kota-kota tersebut 

dengan kemudahan akses transportasi 

tersebut. 

Dari segi kehidupan sosial-

ekonomi masyarakat Kecamatan Cibatu, 

dibahas di sini untuk melihat 

keterkaitannya dengan kesempatan bagi 

masyarakat untuk mengembangkan 

kemampuan dan potensi dirinya dalam 

sektor publik. Eksistensi dari stasiun 

Cibatu telah mempengaruhi kondisi sosial 

ekonomi masyarakatnya. Mayoritas 

penduduk Kecamatan Cibatu pada masa 

lalu cukup erat berkaitan dengan 

eksisitensi Stasiun Cibatu, dikarenakan 

stasiun tersebut telah berpengaruh pada 

kehidupan masyarakat baik dari segi 

pemanfaatan alat transportasi dengan 

biaya yang lebih terjangkau dan waktu 

tempuh yang lebih cepat bila 

dibandingkan jasa transportasi darat 

lainnya, sebagai tempat usaha dengan 

memanfaatkan ramainya aktivitas stasiun, 

maupun sebagai tempat bekerja yaitu 

menjadi pegawai kereta api. Tidak sedikit 

masyarakat Cibatu yang menjadi pegawai 

kereta api di Stasiun Cibatu, walaupun 

sempat berpindah-pindah dengan berdinas 

di luar daerah. 

Tersedianya jaringan rel dan 

fasilitas pemberhentian untuk menaik 

turunkan penumpang berupa stasiun di 

wilayah Cibatu, juga sangat membantu 

perkembangan Kecamatan Cibatu. Hanya 

saja masa kejayaan transportasi rel di 

Cibatu terutama yang melayani perjalanan 

lokal atau jarak dekat telah berlalu dengan 

mulai bermunculannya kendaraan-

kendaraan angkutan umum maupun 

kendaraan pribadi yang sedikit demi 

sedikit mulai menyaingi hegemoni kereta 

api setelah sekian lama menjadi penguasa 

tunggal transportasi darat. Waktu 

perjalanan yang fleksibel dan banyaknya 

armada yang melayani perjalanan adalah 

hal yang belum dimiliki dan belum 

dibutuhkan oleh transportasi kereta untuk 

mengangkut penumpang dari dan menuju 

Cibatu, terlebih non-aktifnya percabangan 

menuju Garut hingga ke Cikajang semakin 

memperparah kemunduran yang dialami 

Stasiun Cibatu. Akses jalan yang semakin 

bagus juga semakin memudahkan 

masyarakat untuk bepergian baik ke 
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wilayah Garut, Bandung maupun 

Tasikmalaya sehingga untuk menuju ke 

kota-kota tersebut masyarakat lebih 

memilih moda transportasi lain selain 

kereta api. 

Pada hakikatnya, manusia dan 

barang memerlukan kebutuhan untuk 

berpindah dari suatu tempat ke tempat 

lainnya dengan tingkat pelayanan tertentu. 

Kebutuhan manusia akan angkutan 

ditentukan oleh kegunaan yang diterima 

karena melakukan pergerakan atau 

perpindahan guna memenuhi kebutuhan 

tersebut dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan untuk 

memenuhi biaya pengangkutan tersebut, 

dengan sendirinya kebutuhan tersebut 

didasarkan pada hasrat akan tingkat 

kepuasan tertentu, yang dikenal dengan 

pengertian tingkat pelayanan (level of 

service) (Suprijadi, 1994:4).  

Kebutuhan dan keinginan untuk 

bergerak dari satu tempat ke tempat 

lainnya, tentu akan menimbulkan jasa 

angkutan, yang merupakan sesuatu yang 

mampu memenuhi pemuasan kebutuhan 

dan keinginan tersebut. Pada 

kenyataannya pemakai jasa angkutan 

membutuhkan pelayanan angkutan sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya, di 

lain pihak perusahaan pengangkutan 

mengelola jasa angkutan tersebut yang 

kemudian antara pemakai jasa dan 

penyedia jasa pengangkutan timbul suatu 

pertukaran yaitu pemakai jasa angkutan 

menikmati jasa angkutan yang diproduksi 

oleh perusahaan penyedia pengangkutan, 

dipihak lain perusahaan memperoleh 

pendapatan dari penjualan jasa angkutan 

tersebut. Selain nantinya mempengaruhi 

sistem aktivitas yang intinya meliputi 

aspek sosial ekonomi, penentuan 

operasional jasa angkutan dalam hal ini 

moda transportasi kereta api tentunya 

memerlukan pula pertimbangan rataan 

sistem aktivitas yang sudah menjadi 

kebiasaan pada masyarakat yang menjadi 

objek jasa angkutan tersebut, atau 

sederhananya sistem pengangkutan 

umumnya akan memberikan dampak 

pertumbuhan dan perubahan sosial 

ekonomi dan sebaliknya perubahan sistem 

sosial ekonomi akan merubah sistem 

pengangkutan. 

Akan tetapi secara umum kondisi 

perkeretaapian pada periode 1998-2010 

benar-benar berada pada kondisi yang 

sangat mengkhawatirkan dengan Otoritas 

dan Badan Penyelenggaraan 

Perkeretaapian yang secara monopoli 
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diberikan kepada PT. Kereta Api seperti 

tidak punya cukup waktu untuk berpikir 

jernih tentang bagaimana merumuskan 

pengembangan ke depan. Otoritas dan 

Badan Penyelenggara selama ini seperti 

terjebak pada masalah yang terjadi sejak 

belasan bahkan puluhan tahun yang terus 

terjadi berlarut-larut. Kompleksitas 

permasalahan kereta api di Indonesia 

cukup pelik, sebut saja penumpang di atas 

kereta api, penumpang tanpa tiket, calo 

tiket, pedagang asongan, pengamen, 

gelandangan, pengemis, baik di dalam 

kereta maupun di stasiun, tindak 

kriminalitas yang cukup tinggi terlebih di 

rangkaian kereta ekonomi atau K3, 

pelemparan batu oleh orang-orang yang 

tidak bertanggung jawab, pemukiman dan 

atau pasar liar yang tumbuh di sekitar rel 

(Hidayat, 2009:15).  

Pada tahun 2010, masuknya 

Direktur Utama yang baru Bapak Ignasius 

Jonan dengan berbagai terobosan 

kebijakan yang diterapkan pada 

perusahaan guna merubah perkeretaapian 

di Indonesia agar menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Pada perjalanannya berbagai 

kebijakan baru tidak begitu mulus, akan 

tetapi secara umum dampaknya positif 

bagi wajah perkeretaapian di Indonesia. 

Dikatakan tidak begitu mulus, adalah 

karena banyaknya persinggungan dengan 

kebiasaan lama yang ada pada moda 

transportasi kereta api, diantaranya kereta 

api utamanya kelas ekonomi identik 

dengan pedagang asongan, pengamen dan 

pengemis yang lalu lalang didalam 

gerbong yang berdesak-desakan dengan 

penumpang. (Sujadi, 2010:20). 

Pada tahun 2010 juga, diterapkan 

peraturan yang lebih ketat mengenai 

larangan bahwa selain penumpang yang 

memiliki tiket dilarang berada di atas 

kereta api maupun di peron stasiun. Ketika 

sebelumnya di sekitar area stasiun sudah 

menjadi hal yang lumrah menjadi tempat 

pedagang menjajakan berbagai macam 

dagangannya setelah diterapkannya 

peraturan dengan tujuan untuk 

menertibkan dan mensterilkan area di 

dalam stasiun dan peron, yaitu pelarangan 

ada aktivitas selain dari para petugas yang 

sedang berdinas dan penumpang yang 

akan naik kereta, hal tersebut 

menimbulkan persinggungan dengan 

kebiasaan lama terebut. Adanya aturan 

pembatasan penumpang KA Ekonomi 

yang disesuaikan dengan tempat duduk, 

juga membuat semakin menurunnya minat 

masyarakat untuk menggunakan kereta 
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api, karena dari sudut pandang masyarakat 

secara umum berbagai peraturan tersebut 

justru dianggap menyulitkan bukan 

memudahkan.  

Alhasil penerapan tiga aturan 

tersebut cukup berdampak pada kondisi 

Stasiun Cibatu, disatu sisi Stasiun Cibatu 

menjadi semakin rapih, tertib dan bersih, 

akan tetapi disisi lain bangunan megah 

dari Stasiun Cibatu seakan tidak bertuan 

dengan sepinya stasiun tersebut, 

keramaian di stasiun Cibatu hanya 

berlangsung saat KA Lokal Cibatu-

Purwakarta akan berangkat menuju 

Bandung sampai Purwakarta di pagi hari 

dan ketika kembali ke Cibatu pada petang 

harinya, selebihnya aktivitas di stasiun 

hanya diramaikan oleh petugas yang 

bersenda gurau. Bahkan untuk perjalanan 

kereta api ekonomi jarak jauh pun, hanya 

sedikit penumpang yang berada di lobi 

tunggu stasiun untuk memanfaatkan 

layanan kereta api tersebut. 

Fungsi utama stasiun memang 

seharusnya sebagai fasilitas untuk naik 

turun penumpang saja, akan tetapi karena 

belum ketatnya penerapan peraturan dan 

pengawasannya alhasil keberadaan stasiun 

kereta api mendorong masyarakat untuk 

mendapatkan penghasilan dan pendapatan 

bagi masyarakat dengan menggantungkan 

hidupnya pada aktivitas disekitar stasiun 

tersebut. Berdasarkan tabel mengenai 

harga-harga bahan pokok di atas, setiap 

tahunnya mengalami kenaikkan oleh 

karena itu walaupun penghasilan dan 

pendapatan masyarakat Cibatu dengan 

bekerja ataupun membuka usaha di stasiun 

Cibatu, belum tentu dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya, terlebih ketika pada 

tahun 2010 penerapan dan pengawasan 

yang lebih ketat menjadikan para 

pedagang baik yang berada di dalam area 

stasiun ataupun pedagang asongan yang 

biasa berjualan di kereta api harus, 

mencari alternatif usaha yang lain. 

Sebenarnya dengan berbagai 

permasalahan pada kondisi umum 

perkeretaapian di Indonesia, yang pada era 

1998 hingga 2010 sedikit demi sedikit 

semakin muncul ke permukaan, 

masyarakat pengguna jasa Kereta Api 

sendiri sesungguhnya memaklumi dan 

masih sangat sabar dalam menghadapi 

berbagai keterbatasan pelayanan Kereta 

Api. Ini terbukti dengan tidak adanya 

tuntutan yang berarti dari masyarakat 

terhadap PT. KAI, sesuai dengan hak-hak 

konsumen seperti tercantum dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 



FACTUM 

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2016 

171 
 

tentang Perlindungan Konsumen. Tidak 

terkecuali Stasiun Cibatu, pada tahun 1998 

hingga 2009 kondisinya bisa dibilang 

masih cukup jauh dari kesan tertib, 

ketertiban bukan hanya dari mereka yang 

mencari nafkah di atas kereta api tetapi 

para penumoang itu sendiri seperti yang 

disampaikan oleh Pa Yanyan dan Pa Agih, 

bahwa salah satu yang menjadi 

indikatornya adalah kesadaraan 

masyarakat untuk membeli tiket ketika 

menggunakan jasa kereta api, puncaknya 

pada tahun 2003 perjalanan KA Lokal 

Cibatu sempat dihentikan selama 1 bulan 

guna memberikan efek jera pada para 

penumpang yang “nakal” (Yanyan, 

Wawancara 20/4/2016). 

Berbagai manfaat yang ada dari 

eksistensi Stasiun Cibatu ini, kemudian 

diiringi oleh berbagai kendala dan 

permasalahan pada operasional nya baik 

secara teknis maupun non-teknis 

keberadaan Stasiun Cibatu telah 

mempengaruhi adanya peningkatan 

mobilitas sosial penduduknya, walaupun 

tidak begitu signifikan namun dampak dari 

keberadaan Stasiun Cibatu, sudah begitu 

melekat pada masyarakat Cibatu dan lebih 

luas lagi masyarakat Garut sebagai sarana 

untuk bepergian keluar kota bahkan luar 

Jawa Barat. Mobilitas sosial sebagaimana 

yang diungkapkan di atas dapat diartikan 

sebagai gerak dalam struktur sosial yaitu 

pola-pola tertentu yang mengatur 

organisasi suatu kelompok sosial. 

Mobilitas sosial terbagi menjadi dua tipe 

macam yaitu gerak sosial horizontal dan 

vertikal. Gerak sosial horizontal 

merupakan peralihan individu atau objek 

sosial lainnya dari suatu kelompok sosial 

ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. 

Sedangkan gerak sosial vertikal 

dimaksudkan sebagai perpindahan 

individu atau objek sosial lainnya dari 

suatu kedudukan sosial ke kedudukan 

sosial lainnya yang tidak sederajat 

(Soekanto, 2005: 249-250). Selain itu, 

peningkatan mobilitas sosial masyarakat 

tersebut walaupun tidak signifikan karena 

adanya aktivitas masyarakat Cibatu dan 

luar Cibatu yang memanfaatkan 

keberadaan Stasiun Kereta Api Cibatu 

sebagai sarana transportasi untuk 

bepergian dari dan ke Cibatu sehingga 

mengakibatkan adanya hubungan antara 

masyarakat Cibatu dengan masyarakat luar 

Cibatu begitu juga sebaliknya. Kendati 

jika dibandingkan dengan tahun 1998 

kondisi aktivitas Stasiun Cibatu semakin 

sepi karena ada beberapa perjalanan kereta 
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api yang dihapus sedangkan tidak ada 

perjalanan yang ditambah, akan tetapi 

tetap tidak bisa dikesampingkan begitu 

saja manfaat dari keberadaan sebuah 

Stasiun Kereta Api di wilayah Cibatu 

terlebih dari segi historis nya stasiun ini 

memiliki peranan yang luar biasa besar 

terhadap perkembangan Cibatu bahkan 

Kabupaten Garut.  

 

SIMPULAN 

Pada kurun waktu 1998-2010, 

Stasiun Cibatu telah mengalami perubahan 

namun perubahan tersebut cenderung pada 

penurunan berbagai aspek terutama jumlah 

layanan kereta api yang berhenti untuk 

menaik turunkan penumpang di Stasiun 

Cibatu dan aktivitas masyarakat di Stasiun 

Cibatu yang menurun jika dibandingkan 

dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. 

Namun disisi lain dari segi ketertiban dan 

pendapatan meningkat lebih baik jika 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 

akan tetapi bentuk perubahan sosialnya 

berpengaruh kecil dengan kata lain 

perubahan yang dipengaruhi oleh 

keberadaan Stasiun Cibatu pada tahun 

1998-2010 tidak berarti penting bagi 

struktur sosial dalam mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. Salah satu 

penyebab utamanya adalah, ditutupnya 

jalur percabangan menuju Garut hingga 

Cikajang dikarenakan tidak mampu 

bersaing dengan moda transportasi jalan 

raya dan semakin banyaknya masyarakat 

yang memiliki kendaraan pribadi. 

Ketika menginjak masa jayanya, 

Stasiun Cibatu benar-benar memberikan 

manfaat dan perubahan terhadap 

masyarakat Cibatu, diantaranya adalah 

adanya kontribusi dari keberadaan stasiun 

sebagai pemberhentian kereta api yang 

dapat memberikan sumber mata 

pencaharian bagi masyarakat di sekitar 

stasiun baik itu sebagai pedagang ataupun 

penyedia jasa lainnya. Dengan adanya 

Stasiun Cibatu juga memudahkan 

masyarakat dalam akses transportasi antar 

daerah maupun ke luar daerah dengan 

berbagai latar belakang tujuan, sehingga 

daerah Cibatu mendapat pengaruh dari 

daerah luar terutama kota-kota besar 

karena interaksi masyarakatnya. 

Eksistensi Stasiun Kereta Api 

Cibatu mempunyai dampak terhadap 

perkembangan sosial ekonomi masyarakat 

Cibatu berdasarkan data-data yang 

didapatkan dilapangan, hanya masa dari 

kejayaan Stasiun Cibatu sudah berlalu 

sehingga pada tahun 1998-2010 
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dampaknya tidak begitu signifikan. Dari 

apa yang disampaikan oleh beberapa 

narasumber yang merupakan warga 

Cibatu, Stasiun Cibatu benar-benar terasa 

amat sangat “hidup” ketika jalur 

simpangan menuju Garut hingga Cikajang 

masih aktif, yaitu sekitar tahun 1940-an 

hingga tahun 1980-an. Saat itu Stasiun 

Cibatu benar-benar memiliki peran 

strategis dalam perkembangan 

perekonomian daerah Cibatu bahkan 

Garut. Selain karena pada saat itu masih 

belum ada moda transportasi lain yang 

lebih efisien dibandingkan kereta api 

sehingga hampir semua kegiatan 

perekonomian yang berkaitan dengan 

pengangkutan barang pasti menggunakan 

kereta api.  

Garut pada masa tersebut 

merupakan daerah tujuan wisata, bukan 

hanya dari dalam negeri namun banyak 

wisatawan mancanegara yang berkunjung 

ke Garut untuk menikmati keindahan alam 

Garut, dan stasiun Cibatu merupakan 

stasiun yang menjadi stopoveruntuk 

melanjutkan perjalanan ke Garut. Betapa 

strategisnya Stasiun Cibatu juga bisa 

dilihat dari banyaknya sarana pendukung 

seperti dipo (bengkel lokomotif), rumah 

dinas yang jumlahnya cukup banyak, 

asrama-asrama pegawai, dan area 

keseluruhan tanah kereta api di wilayah 

Cibatu yang terbilang sangat luas. 
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