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ABSTRAKSI 

Perjalanan menyusuri bekas jalur kereta api (KA) dan trem (KA ringan) peninggalan tempo dulu 
yang pernah beroperasi di seputaran wilayah Cirebon, Jawa Barat, menyajikan eksotisme 
tersendiri. Betapa tidak, gurat keindahan arsitektur yang masih tersisa pada bekas bangunan 
stasiun, ketangguhan bekas jembatan berangka baja yang tak lekang oleh waktu, kelak-kelok 
bekas jalur KA atau trem menembus sentra-sentra hasil bumi di daerah pedalaman, mampu 
membangkitkan imajinasi masa silam saat sang kuda besi menunjukkan keperkasaannya 
sebagai tulang punggung transportasi dan penggerak perekonomian daerah. 

Jalur "kantong" trem Mundu-Sindanglaut-Ciledug-Losari, Jalur KA Cirebon-Kadipaten, 
Jamblang-Gunung Giwur, Jatibarang-Indramayu dan Jatibarang-Karangampel serta jalur KA 
seputaran Pelabuhan Cirebon adalah jalur-jalur KA di sekitar Cirebon-Jatibarang yang sudah 
tidak berfungsi lagi, terpinggirkan oleh perubahan zaman dan kebijakan yang tidak berpihak 
pada transportasi berbasis rel dan terabaikan oleh pesat lajunya pertumbuhan transportasi 
jalan. 

Keberadaan jalur "kantong" trem (kereta api ringan) tempo dulu di Mundu-Sindanglaut-Ciledug-
Losari, Jawa Barat, sepanjang 40 km yang dibuka pada tahun 1897, tidak banyak diketahui 
secara luas, meski jalur trem ini adalah cikal bakal dari jalur Kereta Api (KA) penting saat ini, 
yang menghubungkan dua kota besar di pantai utara Jawa, yaitu Cirebon-Semarang. Jalur 
trem ini dibangun oleh SCS, Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij, perusahaan trem 
uap Semarang-Cirebon, yang memperoleh konsesi untuk membangun dan mengoperasikan 
trem di jalur ini. Di kemudian hari jalur trem tersebut ditingkatkan statusnya menjadi jalur KA 
untuk mempercepat perjalanan dan menambah kapasitas angkut. 

Berbeda dengan jalur KA yang ada sekarang, jalur trem Semarang-Cirebon pada masa awal 
pembangunannya, melewati daerah yang saat itu menjadi sentra pabrik gula di Jawa Barat, 
yaitu di Sindanglaut, Karangsembung dan Ciledug serta melintasi juga Kota Kendal di barat 
Kota Semarang, Jawa Tengah. Seiring dengan kebutuhan untuk mempersingkat jarak dan 
waktu tempuh perjalanan, maka dibuatlah perpendekan jalur (shortcut) pada kedua jalur ini. 
Jalur-jalur trem lama ini yang kemudian disebut sebagai jalur "kantong", karena bentuk 
jalurnya yang melingkar dan bertemu kembali di titik jalur baru hasil perpendekan. 

Meski jalur baru telah beroperasi pada tahun 1915, jalur "kantong" trem lama Mundu-
Sindanglaut-Ciledug-Losari masih digunakan hingga tahun 1942 saat masa pendudukan militer 
Jepang. Pada tahun tersebut, jalur ini dibongkar oleh pemerintah Jepang karena rel-rel nya 
dialihkan untuk pembangunan jalur KA di wilayah lainnya. 

Di tahun 2015, pada bekas jalur trem ini masih bisa dijumpai beberapa bangunan yang dahulu 
berfungsi sebagai stasiun KA, seperti Stasiun Ciledug (SCS) dan Stasiun Sindanglaut (SCS) 
serta bekas jembatan rangka baja Kali Cimanis. Peninggalan lain yang masih tampak hanya 
berupa bekas railbed (badan jalan rel), pondasi jembatan dan sepotong rel. 

Jalur KA Cirebon-Kadipaten sepanjang 48,7 km juga dibangun oleh SCS dengan tujuan awal 
memberikan aksesibilitas ke daerah sentra produksi gula di sekitar jalur ini. Di Klangenan, 
Jamblang, yang terletak di lintas ini, terdapat percabangan jalur KA menuju ke Gunung Giwur 
sekitar 5 km. Kedua jalur KA ini ditutup di kisaran tahun 1975-1980, meski jalur ke Gunung 
Giwur sempat ditutup pada tahun 1933 namun kemudian diaktifkan kembali. Untuk 
kebutuhan konektivitas dcngan angkutan laut, pada masa lalu dibangun juga jalur-jalur KA 
menuju ke Pelabuhan Cirebon baik oleh SCS maupun oleh Perusahaan KA milik Pemerintah 
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Hindia Belanda yang beroperasi kemudian di wilayah Cirebon. Hal menarik, selain bekas jalur 
KA, terdapat pula kisah mengenai jalur pipa air bawah tanah dari sumber mata air Cikalahang 
menuju ke Stasiun Cirebon Kejaksan sejauh sekitar 22 km. Jalur pipa tersebut terletak di 
bawah jalur KA Cirebon-Jamblang-Gunung Giwur untuk keperluan penyediaan air bersih di 
Stasiun Cirebon Kejaksan.    

Sedangkan bekas jalur KA Jatibarang-Indramayu (19 km) dan Jatibarang-Karangampel (18 km) 
merupakan jalur KA yang dibangun oleh perusahaan KA milik Pemerintah Hindia Belanda 
(Staatsspoorwegen/SS) dan dioperasikan masing-masing pada tahun 1912 dan 1926. Jalur-
jalur ini dibuat untuk membuka akses menuju Kota Indramayu di pesisir utara dan juga ke 
arah wilayah timur Kabupaten Indramayu. Sayang, jalur menuju Karangampel ditutup pada 
tahun 1932, hanya berselang enam tahun sejak dibuka, karena dipandang tidak 
menguntungkan. Sementara jalur menuju Indramayu dihentikan operasinya pada tahun 1978 
seiring dengan banyak ditutupnya jalur-jalur percabangan KA pada masa itu. 

Tidak banyak peninggalan masa silam yang tersisa di bekas jalur-jalur ini selain railbed (bekas 
badan jalan rel), bekas pondasi jembatan, serta juga, bekas bangunan stasiun di Lobener dan 
Indramayu, yang meski dalam kondisi yang menyedihkan, namun masih menyisakan 
keindahan detil arsitektur. 

Tingkat kepadatan dan kerusakan jalan raya yang menghambat mobilitas masyarakat, 
inefisiensi konsumsi bahan bakar, tingginya pencemaran udara akibat laju pertumbuhan 
transportasi jalan raya saat ini, serta kebutuhan konektivitas keterpaduan moda kiranya dapat 
menjadi pertimbangan dalam menelaah potensi re-aktivasi dari jalur-jalur KA nonoperasional di 
sekitaran Cirebon dan Jatibarang agar masyarakat dapat memiliki sarana transportasi massal 
alternatif yang bebas kemacetan, hemat energi, ramah lingkungan dan mengutamakan 
keselamatan. 

 

Peta Jalur KA Cirebon dan Jatibarang sekitar tahun 1921  
Sumber : maps.library.leiden.edu 

 
  *) Aditya Dwi Laksana, Gurnito Rakhmat Wijokangko, Trisilo Hartono, dan Deden Suprayitno adalah insan 
pencinta kereta api, pemerhati sejarah perkeretaapian Indonesia dan juga anggota Tim Penyusun Buku “The 
Beauty of Indonesian Railways”, buku dokumenter Perkeretaapian Indonesia. Kesemuanya berkarya di Kereta 
Anak Bangsa, suatu gerakan kewirausahaan di bidang karya kreatif dan edukatif bertema perkeretaapian. 
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TAHUKAH ANDA? 

…bahwa pernah beroperasi trem di jalur “kantong” Mundu-Sindanglaut-Ciledug-
Losari…. 

..dan masih tersisa peninggalan bangunan stasiun di daerah Ciledug dan 
Sindanglaut di jalur tersebut…. 

...terdapat percabangan jalur Jamblang-Klangenan-Gunung Giwur di lintas 
Cirebon-Kadipaten... 

...serta ada kisah pipa air dari mata air Cikalahang menuju ke Kota Cirebon 
Kejaksan untuk mengisi menara air di Stasiun Cirebon Kejaksan.... 

….dan bahwa di bekas jalur kereta api Jatibarang - Indramayu masih tersisa 
bekas bangunan stasiun di Lobener dan Indramayu….. 

…selain ke arah Indramayu, pada masa lalu, Jatibarang juga menjadi titik 
percabangan jalur KA ke Karangampel  

 

============================================================ 

“Jalur trem “kantong” Mundu-Sindanglaut-Ciledug-Losari merupakan cikal bakal 
dari jalur kereta api utama yang saat ini menghubungkan dua kota besar di pantai 
utara Jawa, yaitu Cirebon dan Semarang. Sementara Jalur Cirebon-Kadipaten 
menyusuri jalan raya utama Cirebon ke arah Bandung. Keberadaan kedua jalur 
tersebut di daerah yang pernah menjadi sentra pabrik gula di Jawa Barat ini 
beserta dengan jalur menuju Pelabuhan Cirebon turut memberikan andil dalam 
memacu pertumbuhan ekonomi daerah setempat serta membuka aksesibilitas di 
daerah pedalaman Cirebon serta menunjukkan keperkasaan sang kuda besi 
sebagai transportasi utama pada masa itu.  
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Sedangkan jalur KA Jatibarang-Indramayu dan Jatibarang-Karangampel sempat 
menghidupkan perekonomian dan menggerakkan mobilitas masyarakat 
Kabupaten Indramayu dengan menyediakan sarana transportasi menuju jalur 
utama KA di utara Pulau Jawa.” 

Pesatnya laju pertumbuhan transportasi jalan raya serta keterbatasan biaya 
operasional dan perawatan sarana dan prasarana KA yang terjadi di berbagai 
daerah di Indonesia, termasuk di Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, telah 
menyebabkan sarana angkutan kereta api di lintas-lintas cabang menjadi tidak 
berdaya untuk terus bertahan hidup. Namun demikian, seiring dengan 
peningkatan kualitas hidup, kebutuhan masyarakat akan suatu sarana 
transportasi alternatif yang bebas kemacetan, hemat energi, ramah lingkungan 
dan mengutamakan keselamatan menjadi kembali mengemuka. Potensi re-
aktivasi jalur-jalur kereta api nonoperasional merupakan jawaban yang masuk 
akal atas kebutuhan itu, dan tidak terkecuali untuk jalur-jalur KA dan trem di 
Cirebon dan Indramayu. 

============================================================ 
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JALUR TREM SEMARANG-CHERIBON STOOMTRAM-MAATSCHAPPIJ (SCS) 
CIREBON-MUNDU-SINDANGLAUT-LOSARI 

 

Cirebon, Sang Kota Udang 
 
Sekitar 200 tahun silam, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem, 
Daendels memprakarsai pembangunan jalan raya pos Anyer-Panarukan. Jalan 
raya ini melintasi Kota Cirebon, sebuah kota yang terletak di pantai utara Jawa. 
Cirebon merupakan salah satu kota yang hidup dan berkembang menjadi pusat 
perdagangan komoditas dari Priangan. Pada Babad Cirebon disebutkan Pelabuhan 
Cirebon, yang dibangun pada abad ke-15, merupakan salah satu pelabuhan besar 
dan ramai di Pulau Jawa. Pedagang datang dari berbagai Negara, mulai dari Arab, 
India dan China. Disini pulalah Sunan Gunung Jati awalnya menapakkan kaki di 
tanah Jawa dan kemudian menyebarkan Islam di Jawa Barat serta membangun 
Kerajaan Cirebon. 

Pada masa kolonial, ketika Priangan dan Cirebon menjadi pusat perkebunan teh, 
kopi dan tebu; pelabuhan menjadi kian ramai. Komoditas perkebunan dulu 
dikirim dari pusat perkebunan menggunakan Kereta Api (KA) yang bermuara di 
pelabuhan, dan Pelabuhan Cirebon-lah yang menggerakkan urat nadi ekonomi 
Kota Cirebon dan sekitarnya. Komoditas udang, selain rotan, juga sempat menjadi 
penanda kejayaan kota ini. Tidak mengherankan, Cirebon juga dikenal sebagai 
“kota udang”.   

Cirebon saat ini tumbuh sebagai kota jasa dan dagang utama di Provinsi Jawa 
Barat, meski Pelabuhan Cirebon tidak lagi menjadi pelabuhan utama karena 
pendangkalan yang makin terus terjadi. Saat ini Pelabuhan Cirebon terutama 
hanya digunakan untuk bongkar muat batubara. Letak kota Cirebon di 
persimpangan ruas jalan utama dari Jakarta, Bandung dan Semarang menjadikan 
kota ini persinggahan yang cukup ramai walaupun jalan tol Cikampek-Palimanan-
Kanci telah dioperasikan. 

 
Gedung Balaikota Cirebon yang menjadi ciri khas kota Cirebon 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa  
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Jalur KA di Cirebon 
 
Riwayat perkeretaapian di Kota Cirebon telah cukup panjang dan diawali lebih dari 
satu abad yang lalu. Jalur KA yang kali pertama beroperasi di Cirebon dibangun 
oleh perusahaan trem swasta yang bernama Semarang-Cheribon Stoomtram-
Maatschappij (SCS) atau Maskapai Trem Uap Semarang-Cirebon. Sesuai dengan 
nama perusahaannya, SCS membangun jalur trem yang menghubungkan dua 
kota di pantai utara Jawa, yaitu Semarang dan Cirebon antara tahun 1897-1899. 
Sesungguhnya pada awal dibangun, jalur yang menghubungkan antara kedua 
kota tersebut merupakan jalur trem karena jalur tersebut dibangun di tepi jalan 
raya dan merupakan KA dengan kecepatan relatif rendah serta terutama ditujukan 
untuk pengangkutan komoditas gula dari 27 (dua puluh tujuh) pabrik gula di jalur 
tersebut. Namun demikian, untuk selanjutnya, secara bertahap di antara tahun 
1912-1921, jalur trem tersebut ditingkatkan menjadi jalur KA untuk 
memungkinkan peningkatan kecepatan dan kapasitas angkut. 

SCS, yang memiliki kantor administrasi di kota Tegal, mendapatkan konsesi untuk 
membangun jalur trem dari Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1893. Jangka 
waktu konsesi adalah 99 (sembilan puluh sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 
9 Februari 1895.  

 

Kantor Administrasi SCS di Tegal (bangunan sebelah kiri) berdekatan dengan Stasiun KA SCS Tegal  
Sumber : Spoorwegstation op Java_ M.V.B de Jong 

 

Stasiun KA pertama yang dibangun oleh SCS di Kota Cirebon pada tahun 1897 
masih merupakan bangunan yang sangat sederhana. Baru kemudian pada tahun 
1914, SCS membangun Stasiun Cirebon SCS baru, yang hingga saat ini dikenal 
sebagai Stasiun Cirebon Prujakan. 
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Stasiun Cirebon SCS yang kali pertama dibangun pada 
tahun 1897  

Sumber : Spoorwegstation op Java_ M.V.B de Jong 

Stasiun baru Cirebon SCS pada tahun 1990 yang 
merupakan bangunan sejak tahun 1914, saat ini menjadi 

Stasiun Cirebon Prujakan  
Sumber : Spoorwegstation op Java_ M.V.B de Jong 

 

 

Stasiun Cirebon Prujakan tahun 2015  
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Selanjutnya pada tahun 1901, SCS membuka jalur trem dari Cirebon ke arah 
barat menuju Kadipaten. Jalur ini dibangun terutama sebagai alat pengangkut 
komoditas gula dari beberapa pabrik gula di wilayah tersebut. 
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Foto Pabrik Gula Kadipaten tempo dulu. Merupakan ujung jalur trem SCS Cirebon-Kadipaten 
Sumber : http://media-kitlv.nl 

 
Perkeretaapian di Cirebon makin berkembang manakala pada tahun 1912, 
perusahaan KA milik Pemerintah Hindia Belanda, Staatsspoor-en Tramwegen in 
Nederlandsch-Indie (SS en T), yang biasa disebut Staatsspoorwegen (SS) 
membangun jalur KA dari Cikampek menuju Cirebon. Sebelumnya, pada tahun 
1906, Cikampek telah terhubung dengan jalur KA menuju Jakarta (pada masa 
tersebut bernama Batavia). Dengan terhubungnya jalur antara Cirebon dengan 
Cikampek, maka Kota Cirebon pada tahun 1912 telah terhubung dengan pusat 
Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia.  

SS juga membangun stasiun KA yang representatif di Kota Cirebon, yang disebut 
sebagai Stasiun Cirebon SS, yang saat ini dikenal sebagai Stasiun Cirebon 
Kejaksan. Stasiun Cirebon Kejaksan merupakan karya arsitek P.A.J. Moojen dan 
dibuka pada tanggal 3 Juni 1912. 

 

Stasiun Cirebon SS tidak lama setelah pembukaan operasi pada tahun 1912. Saat ini dikenal sebagai 
Stasiun Cirebon Kejaksan 

Sumber : Spoorwegstation op Java_ M.V.B de Jong 
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Emplasemen Stasiun Cirebon Kejaksan pada tahun 1988.  
Sumber : Spoorwegstation op Java_ M.V.B de Jong 

 

  

Stasiun Cirebon Kejaksan tahun 2015 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Dua tahun kemudian, jalur KA yang menghubungkan antara Stasiun Cirebon SCS 
(Prujakan) dengan Stasiun Cirebon SS (Kejaksan) dioperasionalkan oleh SCS pada 
tahun 1914 bersamaan dengan pembangunan jalur dari Stasiun Cirebon Prujakan 
menuju Pelabuhan Cirebon. Sedangkan SS juga membangun jalur yang sama 
menuju Pelabuhan Cirebon. 

Perkembangan berikutnya, SS membangun jalur KA dari Cirebon menuju Prupuk 
yang dibuka pada tahun 1916 dan dilanjutkan menuju Kroya melalui Purwokerto, 
yang dioperasikan pada tanggal 1 Januari 1917. Selanjutnya SCS membuka jalur 
KA dari Klangenan menuju Gunung Giwur pada tahun 1922.  

Dengan demikian, hingga tahun 1922, di wilayah Cirebon telah memiliki jalur-jalur 
KA dan trem sebagai berikut: 

1. Jalur trem SCS Cirebon-Tegal-Semarang (245 km); dibuka secara bertahap 
dengan ruas terakhir pada tanggal 1 Februari 1899. Pada tahun 1914-1915, 
dipersingkat menjadi 222 km dengan pembangunan jalur baru di Kalibodri-
Kaliwungu (Kendal) dan Mundu-Losari. 
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2. Jalur trem SCS Cirebon-Kadipaten (47 km); dibuka tanggal 29 Desember 
1901 dan Jamblang (Klangenan)-Gunung Giwur (5 km); dibuka tanggal 1 Juli 
1922 

3. Jalur KA SS Cirebon-Cikampek (137 km); dibuka tanggal 3 Juni 1912 

4. Jalur KA SS Cirebon-Purwokerto-Kroya (158 km); dibuka tanggal 1 Januari 
1917 

5. Jalur SCS dan SS dalam Kota Cirebon, penghubung Stasiun Cirebon 
Kejaksan dan Cirebon Prujakan (1 km); tanggal 1 Nopember 1914 serta jalur ke 
Pelabuhan Cirebon (4 km) pada tahun 1899 dan 1914. 

 

Peta Jalur KA dan Trem di Kota Cirebon sekitar tahun 1921  
Sumber : maps.library.leiden.edu 

 

 

Foto citra satelit Google Earth  jalur KA dan bekas jalur KA di Kota Cirebon tahun 2015 
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Hingga saat ini, di tahun 2015, semua jalur di atas masih aktif beroperasi kecuali 
jalur trem SCS ke Kadipaten, jalur trem SCS Mundu-Losari sebelum dipersingkat 
serta jalur SS dan SCS ke Pelabuhan Cirebon, yang tidak lagi beroperasi.   

 

Infografis Jalur KA dan Trem sekitar Kota Cirebon beserta dengan stasiun dan perhentian  
Infografis oleh Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Jalur Trem Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) Cirebon-
Mundu-Sindanglaut-Ciledug-Losari 

 
Pada tahun 1897-1899, SCS membuka jalur trem yang menghubungkan 
Semarang dengan Cirebon dengan panjang keseluruhan jalur 245 km. Jalur trem 
pada saat itu sedikit berbeda dengan jalur KA Cirebon-Semarang yang 
dioperasikan pada saat ini. Perbedaan tersebut, antara lain: 

1. Dari arah Cirebon menuju ke arah Tegal, tepatnya di ruas Mundu/Waruduwur, 
jalur trem kemudian berbelok ke arah selatan  menuju ke Sindanglaut-
Karangsuwung, kemudian di daerah Karangwareng berbelok ke arah timur dan 
selanjutnya mengarah ke utara menuju Ciledug dan Bedilan, kemudian 
kembali menuju ke arah timur hingga Losari, dan seterusnya menuju Tegal. 

2. Di Kalibodri, Jawa Tengah, jalur trem berbelok mengarah utara menuju Kendal 
dan kembali mengarah selatan menuju Kaliwungu, untuk selanjutnya menuju 
Semarang. 

Pada tahun 1914, jalur trem di area Kendal tersebut dilakukan perpendekan jalur 
dengan membangun jalur baru dari Kalibodri langsung menuju Kaliwungu. 
Sedangkan pada tahun 1915, dilakukan perpendekan jalur dengan membangun 
jalur baru dari Mundu/Waruduwur langsung menuju Bedilan/Losari. Dengan 
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kedua perpendekan jalur tersebut, keseluruhan jarak antara Cirebon-Semarang 
dari sebelumnya 245 km, dipersingkat menjadi 222 km.  

Pembangunan jalur trem SCS melalui ruas Sindanglaut-Ciledug terutama karena 
masa itu di ruas tersebut terdapat beberapa pabrik gula seperti Pabrik Gula (PG) 
Sindanglaut (Lemahabang), PG Karangsuwung (Karangsembung), PG Jatipiring 
(Jatipiring), PG Luwunggajah Pecinan (Ciledug), PG Sigong (Lemahabang), 
PG Tersana (Pabedilan), PG Blender (Karangwareng) dan PG Waled Pecinan 
(Waled), sehingga diperlukan trem sebagai alat pengangkutan. Oleh karenanya, 
selain jalur trem, banyak juga dibuat jalur-jalur rel lori untuk pengangkutan tebu 
ke pabrik gula. 

Tanggal-tanggal pembukaan ruas trem di jalur ini ditunjukkan pada tabel sebagai 
berikut: 

Lintas Jarak (km) Tanggal dan Tahun Dibukanya 

Mundu-Sindanglaut 10 1 Mei 1897 

Sindanglaut-Ciledug 18 1 Mei 1897 

Ciledug-Losari 12 10 Oktober 1897 

 

Stasiun dan perhentian yang ada pada jalur tersebut dari arah Mundu menuju 
Losari berturut-turut adalah Mundu, Waruduwur, Kanci, Sindanglaut, Sigong, 
Karangsuwung, Jatipiring, Cibogo, Pabuaran (Cikulak), Waled, Luwunggajah, 
Ciledug, Ciledug Centeng, Gubanggunung, Bedilan dan Losari. 

Perpendekan jalur yang terjadi di jalur Mundu/Waruduwur-Bedilan/Losari seperti 
tersebut di atas mempersingkat jarak jalur itu dari sebelumnya 40 km menjadi 
hanya 28 km. Selanjutnya jalur baru perpendekan langsung Mundu/Waruduwur-
Bedilan/Losari ditingkatkan menjadi jalur KA, sedangkan jalur trem lama 
Mundu/Waruduwur-Sindanglaut-Ciledug-Bedilan/Losari masih tetap 
dipergunakan sebagai jalur trem. Dengan pembukaan jalur KA SS Cirebon-Prupuk 
pada tahun 1916, seperti telah disebutkan sebelumnya, maka jalur trem lama SCS 
tersebut memotong jalur KA SS di 2 (dua) titik, yaitu di Karangsuwung dan 
Ciledug. 
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Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketika jalur penghubung langsung 
Mundu-Losari dioperasikan, jalur KA kantong, Mundu-Sindanglaut-Ciledug-Losari 
masih tetap dioperasikan sebagai jalur trem uap dengan menggunakan kereta 
penumpang kelas 3 dan kereta khusus warga pribumi. 

 
Sesuai tabel jadwal perjalanan tahun 1931, yang dikutip dari Officieele Reisgids 
der Spoor en Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madoera, 
terdapat perjalanan trem Cirebon (Prujakan)-Ciledug-Losari yang melalui jalur 
kantong ini, sebanyak 4 kali perjalanan Cirebon-Losari pp dan 1 kali perjalanan 
Cirebon-Cileduk pp setiap harinya. Waktu tempuh perjalanan Cirebon-Cileduk-
Losari sangat bervariasi, dari 2,5 jam hingga 3 jam. 

 
 

Tabel perjalanan trem uap Cirebon-Kadipaten pp tahun 1931 
Sumber : Officieele Reisgids der Spoor en Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madoera 

 

Berdasarkan Daftar Lintas Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), daftar dan 
jarak stasiun dan perhentian di jalur Bedilan-Waruduwur adalah sebagai berikut: 
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Daftar Stasiun lintas Cirebon-Kadipaten 

Sumber: Daftar Lintas Jalur Rel Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) 
 

 

Infografis Jalur Trem SCS Mundu/Waruduwur-Sindanglaut-Karangsuwung-Ciledug-Bedilan/Losari beserta 
dengan stasiun dan perhentian trem dan jalur perpendekan langsung Mundu/Waruduwur-Bedilan/Losari dan 

beberapa Pabrik Gula di jalur tersebut  
Infografis oleh Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

  

Jalur trem lama ini digunakan hingga tahun 1942, saat jalur tersebut dibongkar 
pada masa pendudukan militer Jepang karena rel-rel nya digunakan untuk 
pembangunan jalur KA di tempat lainnya, sehingga setelah tahun tersebut sampai 
dengan saat ini, jalur trem ini tidak lagi beroperasi.   
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Susur Bekas Jalur Trem SCS Mundu/Waruduwur-Sindanglaut-Karangsuwung-
Ciledug-Bedilan/Losari 

 
Berdasarkan penelusuran bekas jalur trem Mundu/Waruduwur-Sindanglaut-
Karangsuwung-Ciledug-Bedilan/Losari yang dilakukan pada tahun 2105, sudah 
tidak didapati lagi rel-rel KA. Hal ini cukup wajar karena rel-rel di jalur tersebut 
pada tahun 1942 telah diangkat pada masa pendudukan militer Jepang untuk 
digunakan di tempat yang lain. Aset peninggalan dari jalur ini yang masih tampak 
jelas adalah bekas Stasiun Ciledug SCS, bekas Stasiun Sindanglaut SCS dan 
bekas jembatan trem Kali Cimanis di Karangsembung (Karangsuwung). 

 
Peta Jalur Trem SCS Mundu/Waruduwur-Sindanglaut-Karangsuwung-Ciledug-Bedilan/Losari dengan beberapa 

bekas bangunan stasiun dan jembatan yang masih ada serta beberapa pabrik gula 
Infografis oleh Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Bekas peninggalan lainnya yang terlihat di beberapa tempat adalah bekas railbed 
(badan jalan rel), bekas pondasi jembatan trem dan sepotong rel di daerah 
Karangsuwung. Pada beberapa lokasi, papan penanda aset milik PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) telah terpasang.  

Selain bekas jalur trem SCS, banyak juga dijumpai bekas jalur trem menuju ke 
pabrik-pabrik gula baik yang masih pernah beroperasi ataupun sudah ditutup 
serta bekas jalur-jalur rel lori yang pernah digunakan untuk pengangkutan tebu 
ke pabrik gula, yang disebut juga sebagai jalur decauville. Salah satu jalur 
decauville yang dianggap merupakan jalur aset perkeretaapian adalah jalur dari 
Stasiun Sindanglaut SCS menuju Susukan Agung. 

Menyusuri Jalan Raya Kanci-Sindanglaut ke arah selatan (Sindanglaut), bekas 
jalur trem terletak di rapat sisi timur jalan hingga jalan layang di atas jalan tol 
Palimanan-Kanci. Namun demikian, tidak tampak bekas jalur tersebut kecuali 
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beberapa papan penanda aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di beberapa 
lokasi. Selepas jalan layang, rel mulai menjauhi jalan raya ke sisi timur menuju 
Stasiun Sindanglaut SCS.  

 

Bekas jalur trem SCS terletak di sebelah timur jalan raya Kanci-Sindanglaut (ditunjukkan dengan garis 
merah terputus-putus) 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Bekas Stasiun Sindanglaut SCS 

Stasiun Sindanglaut SCS terletak di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, 
tidak jauh dari PG Sindanglaut. Penduduk setempat juga menyebut stasiun ini 
sebagai Stasiun Lemahabang. Lokasi stasiun ini adalah di sebelah utara Stasiun 
Sindanglaut SS yang sekarang merupakan bagian dari jalur KA Cirebon-
Purwokerto. 

 

Foto citra satelit Google Earth letak bekas Stasiun Sindanglaut SCS dan Stasiun Sindanglaut SS 
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Saat ini bekas stasiun ini dihuni oleh warga dalam bentuk petak-petak rumah 
kontrakan. Berdasarkan grondkaart (peta tanah) yang dibuat oleh SCS, stasiun ini 
memiliki 2 (dua) jalur trem dan 1 jalur buntu (sepur badug). 

  

Foto-foto bekas Stasiun Sindanglaut SCS 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

  

Bekas jalur trem menuju Stasiun Sindanglaut SCS menjadi jalan pemukiman  
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Dari bekas Stasiun Sindanglaut SCS, penyusuran berlanjut menuju ke arah timur 
dan menjumpai bekas jembatan trem di atas sungai kecil kurang lebih beberapa 
ratus meter arah timur bekas stasiun. Bekas jembatan trem tersebut 
dimanfaatkan sebagai jembatan gang/jalan kecil warga yang dapat dilintasi 
kendaraan roda dua. 
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Bekas jembatan trem SCS menjadi jembatan jalan kecil warga di Sindanglaut arah timur bekas stasiun 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Selanjutnya saat penyusuran di daerah Karangsembung (Karangsuwung), 
ditemukan bekas jalur trem di dekat area PG Karangsuwung telah berubah 
menjadi jalan kecil/gang warga untuk kendaraan roda dua. Hasil penyusuran 
menemukan sepotong rel yang sudah menjadi bagian dari pinggir aspal jalan kecil. 

        

Bekas jalan trem SCS menjadi jalan kecil di pemukiman padat penduduk di Karangsembung 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
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Bekas potongan rel jalur trem di Karangsembung  
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Jalan kecil yang merupakan bekas jalur trem tersebut kemudian mengarah 
menuju jembatan trem yang melintas di atas Kali Cimanis. 

  

Bekas jalur trem menjadi jalan kecil menuju Jembatan trem Kali Cimanis, Karangsembung 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
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Bekas Jembatan Trem Kali Cimanis   

Bekas jembatan yang terbuat dari rangka baja ini terletak di Kecamatan 
Karangsembung, Kabupaten Cirebon dan melintasi Kali Cimanis. Saat ini 
penduduk setempat memanfaatkan jembatan trem tesebut menjadi jembatan jalan 
yang dapat dilalui oleh kendaraan roda dua. 

  

Bekas Jembatan trem Kali Cimanis, Karangsembung 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Selepas jembatan, bekas jalur trem menjadi bagian jalan kampung yang cukup 
lebar untuk dilalui kendaraan roda empat. 

     

Bekas jalan trem SCS menjadi jalan pemukiman di sisi utara bekas jembatan trem Kali Cimanis yang cukup 
lebar untuk dilalui kendaraan roda empat  

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
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Penyusuran selanjutnya menemukan titik perpotongan antara jalur trem SCS 
dengan jalur KA milik SS Cirebon-Kroya (yang masih aktif hingga saat ini) tepatnya 
di perlintasan jalan raya (Pos Jaga Lintasan/PJL) di sisi barat Stasiun 
Karangsuwung (sudah tidak beroperasi – dulu dibangun oleh SS). Pada titik 
perpotongan ini, bekas jalur trem SCS memang berada rapat di sisi timur Jalan 
Raya Karangsembung. 

 

Perpotongan bekas jalan trem SCS dengan jalur KA SS Cirebon Kroya di perlintasan KA sisi barat Stasiun 
Karangsuwung (ditandai garis merah terputus-putus)  

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
 

Bekas jalur trem di daerah Karangwareng kemudian membelok ke timur ke arah 
Jatipiring. Pada salah satu sungai yang memotong di bawah Jalan Raya 
Sindanglaut-Pabuaran di daerah Jatipiring, ditemukan bekas pondasi jembatan 
trem tidak jauh di sisi utara jalan raya. 

  

Bekas pondasi jembatan trem di sungai kecil di daerah Jatipiring 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Selanjutnya bekas jalur trem terus mengarah ke timur menuju Cibogo dan Cikulak 
(Pabuaran). Di sungai antara Cikulak-Pabuaran masih dijumpai bekas pondasi 
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jembatan jalur trem. Pondasi tersebut berada sejajar bersebelahan dengan bekas 
pondasi jembatan lama Jalan Raya Sindanglaut-Pabuaran saat belum ditinggikan 
seperti saat ini. 

  

Bekas pondasi jembatan trem bersebelahan dengan bekas pondasi jembatan lama jalan raya  di wilayah Cikulak 
Pabuaran. Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Bekas jalur trem berbelok ke arah selatan di daerah Waled dan kemudian 
membelok kembali ke arah timur dan utara menuju Ciledug. 

Bekas Stasiun Ciledug SCS 

Stasiun Ciledug SCS terletak di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, tepatnya 
di Jalan Raya Waled, arah barat daya dari Stasiun Ciledug SS yang sekarang 
merupakan bagian dari jalur KA Cirebon-Purwokerto. Penduduk setempat juga 
menyebut stasiun ini sebagai Stasiun Jatiseeng.   

 

Foto citra satelit Google Earth letak bekas Stasiun Ciledug SCS dan Stasiun Ciledug SS 
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Saat ini bekas stasiun yang letaknya di pinggir jalan raya yang cukup ramai ini 
menjadi tempat usaha dagang dan bengkel sepeda motor. Sebagian bangunan 
stasiun di sisi timur sudah ditempel bangunan baru lainnya. Bagian bangunan 
stasiun di sisi selatan, masih terlihat jendela ventilasi berbentuk lingkaran. 

  

Foto-foto bekas Stasiun Ciledug SCS 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

 

Jendela ventilasi berbentuk lingkaran di dinding sisi selatan  
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Berdasarkan foto masa lalu, terlihat Stasiun Ciledug SCS (saat itu disebut halte 
Cileduk) terdiri dari 3 jalur trem, dan masih terlihat menara air untuk lokomotif 
uap, yang saat ini sudah tidak ada lagi. 
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Halte Ciledug SCS saat beroperasi 
Sumber : Spoorwegstation op Java_ M.V.B de Jong 

 

Dari bekas Stasiun Ciledug SCS bekas jalur trem mengarah ke utara menjadi jalan 
kecil perkampungan dan kemudian sekali lagi memotong jalur KA milik SS 
Cirebon-Kroya di sisi barat Stasiun KA Ciledug (dahulu Stasiun milik SS). 
Perpotongan ini sekarang menjadi perlintasan jalan kampung yang bisa dilalui 
kendaraan roda dua. 

 

Bekas jalan trem menjadi jalan kecil pemukiman di selatan perlintasan jalur KA Cirebon-Kroya  
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
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Stasiun aktif Ciledug di lintas Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya yang dulu dibangun oleh SS  
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

  

Perpotongan bekas jalur trem SCS dengan jalur KA SS Cirebon-Kroya di sisi barat Stasiun 
Ciledug SS (ditandai dengan garis merah terputus-putus) 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Selanjutnya, bekas jalur trem menjadi jalan kecil perkampungan padat penduduk 
menuju ke arah timur laut dan selanjutnya menuju arah utara ke Bedilan. Masih 
dijumpai bekas railbed (badan jalan rel) di kawasan ini. 
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Bekas Jalur Trem menjadi gang kecil pemukiman penduduk di Ciledug 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

  

Bekas railbed (badan jalan rel) di pemukiman penduduk di Ciledug 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Menuju Bedilan ke arah utara, bekas jalur trem berada di tepi barat merapat 
dengan Jalan Raya Ciledug. Di Bedilan (sekarang disebut Pabedilan), tepatnya 
sebelum perlintasan (PJL) jalur KA Cirebon-Tegal (yang dahulu dimiliki SCS, 
sebagai jalur baru), bekas jalur trem menyeberang ke sisi timur dan selanjutnya 
mengarah ke timur laut dan berhimpitan dengan jalur KA Cirebon-Tegal menuju 
arah Losari. 



 

Kereta Anak Bangsa@2016    28 

  

Bekas Jalur Trem menjadi gang kecil pemukiman penduduk di Pabedilan 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Di antara PJL dan bekas jalur trem tersebut masih dijumpai aset bekas rumah 
dinas perkeretaapian. 

 

Bekas bangunan rumah dinas perkeretaapian 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
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JALUR TREM SEMARANG-CHERIBON STOOMTRAM-MAATSCHAPPIJ (SCS)  
CIREBON–KADIPATEN, JAMBLANG (KLANGENAN)–GUNUNG GIWUR DAN 

CIREBON PELABUHAN 
 

Jalur Trem Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij (SCS)  
Cirebon–Kadipaten, Jamblang (Klangenan)–Gunung Giwur 

 
Setelah membuka jalur KA Semarang-Cirebon pada tahun 1899, SCS kemudian 
melanjutkan pembangunan jalur KA-nya menuju ke arah barat Cirebon, yaitu 
dengan membangun jalur menuju ke Kadipaten, sekitar 48,7 km dari Cirebon SCS. 
Jalur Cirebon-Kadipaten dibuka pada tahun 1901. Tujuan utama pembangunan 
jalur ini adalah untuk angkutan komoditas gula bagi pabrik-pabrik gula yang ada 
di daerah tersebut. Pada masa itu, tidak kurang dari lima pabrik gula berada di 
sekitar jalur ini, yaitu, Pabrik Gula Soerawinangoen, Pabrik Gula Gempol, Pabrik 
Gula Paroengdjaja, Pabrik Gula Djatiwangi dan Pabrik Gula Kadipaten. 

 

Foto Pabrik Gula Djatiwangi tempo dulu. Merupakan salah satu pabrik gula di jalur trem SCS Cirebon-
Kadipaten. Sumber : http://media-kitlv.nl 

 
SCS kemudian juga membangun ruas percabangan dari Jamblang (Klangenan), 
yang terletak di jalur Cirebon-Kadipaten, menuju ke Gunung Giwur sepanjang 
5 km. Jalur ini dibuka pada tahun 1922 dan dikemudian hari juga digunakan 
untuk pengangkutan batu, yang salah satunya untuk batu kricak (ballast) rel KA.  

Tabel ruas, jarak dan tanggal pembukaan jalur Cirebon-Kadipaten dan Jamblang-
Gunung Giwur tersaji sebagai berikut: 

Lintas Jarak (km) Tanggal dan Tahun Dibukanya 
Cirebon-Kadipaten 48,7 29 Desember 1901 
Klangenan-Gunung Giwur 5 1 Juli 1922 
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Peta jalur KA Cirebon-Kadipaten dan Jamblang-Gununggiwur disajikan di bawah 
ini. 

 
Adapun infografis stasiun dan perhentian di jalur ini serta tahun pembukaannya 
adalah sebagai berikut: 

 
 
Berdasarkan Daftar Lintas Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), daftar dan 
jarak stasiun dan perhentian di jalur Kadipaten-Cirebon adalah sebagai berikut: 
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Daftar Stasiun lintas Cirebon-Kadipaten 

Sumber: Daftar Lintas Jalur Rel Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) 
 
Berdasarkan tabel perjalanan KA lintas Cirebon-Kadipaten dan Cirebon-Gunung 
Giwur pada tahun 1931 yang diambil dari Officieele Reisgids der Spoor en 
Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madoera, terlihat 
bahwa kereta penumpang yang digunakan saat itu adalah kereta kelas 2, kelas 3 
dan kelas 3 untuk bangsa pribumi (Inlanders). 

Untuk lintas Cirebon-Kadipaten pp, terdapat 4 kali perjalanan dalam sehari 
dengan waktu tempuh 2 jam 45 menit hingga 3 jam. Terdapat juga perjalanan 
relasi tertentu, yaitu Cirebon-Parapatan pp. 

 
 

Tabel perjalanan trem uap Cirebon-Kadipaten pp tahun 1931 
Sumber : Officieele Reisgids der Spoor en Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madoera 
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Sedangkan untuk lintas Cirebon-Gunung Giwur pp, hanya terdapat 3 kali 
perjalanan setiap hari dengan waktu tempuh rata-rata 1 jam 20 menit. 

 

Tabel perjalanan trem uap Cirebon-Gunung Giwur pp tahun 1931 
Sumber : Officieele Reisgids der Spoor en Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madoera 

 

 
Rangkaian kereta api lintas Cirebon-Kadipaten, terlihat Pabrik Gula Gempol dibelakangnya.  

Sumber : http://media-kitlv.nl 

 
Jalur KA Cirebon-Kadipaten ini terletak bersisian dengan jalan raya Cirebon-
Sumedang-Bandung, yang dikenal pula sebagai bagian dari Jalan Raya Pos 
(De Grote Postweg) Anyer-Panarukan yang dibangun pada masa kolonial di kisaran 
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tahun 1808-1809 saat Pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willam 
Daendels. 

Perusahaan KA milik Pemerintah Hindia Belanda, SS, pernah merencanakan 
untuk membangun jalur KA yang menghubungkan langsung antara Bandung 
dengan Cirebon melalui Sumedang dan bersisian dengan Jalan Raya Pos. Sebagai 
bagian dari rencana ini, pada tahun 1921, SS telah membuka operasional ruas 
jalur Rancaekek-Tanjungsari sepanjang 11,2 km dan diteruskan pembangunannya 
hingga Citali sejauh 3 km dari Tanjungsari. 

SS bermaksud untuk menghubungkan ruas dari Citali ini menuju Sumedang 
hingga Kadipaten yang telah memiliki jaringan KA SCS. Dengan demikian, dapat 
terhubungkan langsung Kota Bandung dengan Kota Cirebon melalui Sumedang. 
Namun karena terjadinya resesi ekonomi dunia tahun 1929, mengakibatkan 
pembangunan jalur ini tidak pernah dilanjutkan lagi dan bahkan jalur KA 
Rancaekek-Tanjungsari-Citali dibongkar saat masa pendudukan militer Jepang. 

Jalur KA Cirebon-Kadipaten dihentikan operasinya pada tahun 1978, seiring 
dengan banyaknya penutupan jalur cabang KA pada masa tahun 70-an dan 80-an. 
Sementara merujuk pada De Stoomtractie op Java en Sumatra: JJG Oegema, jalur 
KA Jamblang-Gunung Giwur dihentikan operasinya pada tahun 1933. Menurut 
penuturan penduduk setempat, ruas ini sempat diaktifkan kembali hingga kisaran 
tahun 75-80an untuk pengangkutan batu kricak pemadat jalur rel. 

 

Susur Bekas Jalur Trem Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS)  
Lintas Cirebon–Kadipaten 

 
Tidak seperti pada jalur KA dan trem nonaktif yang lainnya, saat dilakukan 
penyusuran  jejak jalur KA Cirebon-Kadipaten dan Jamblang-Gunung Giwur pada 
tahun 2016, masih belum dapat menjumpai bekas bangunan stasiun. Beberapa 
peninggalan yang masih terlihat di lintas Cirebon-Kadipaten diantaranya adalah 
beberapa rangka besi bekas jembatan KA, seperti di Jembatan Pilang Sari, Cideres 
dan Ciputis, serta bekas menara air di antara Bongas-Palasah dan bekas gudang 
di Kadipaten. Di Kadipaten pula, masih ditemukan sepotong bekas rel KA. 
 
Sementara untuk lintas Jamblang-Gunung Giwur, nyaris tidak lagi ada yang 
tersisa, kecuali sepotong bekas rel kereta di perlintasan jalan di daerah Gunung 
Giwur.  
 
Peta jalur KA Cirebon-Kadipaten, Klangenan-Gunung Giwur dan Cirebon 
Pelabuhan beserta gambar peninggalan yang ada disajikan pada gambar berikut 
ini :  
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Menyusuri dari arah timur, objek pertama yang dijumpai adalah bekas rangka 
jembatan KA Pilangsari tidak jauh dari percabangan jalur ini dari Stasiun Cirebon 
Kejaksan.  
 

 
Bekas Jembatan Pilangsari 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
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Kemudian di sepanjang Jalan Raya Cirebon-Bandung, yang pada masa lalu 
merupakan bagian dari Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan, jalur KA berada di sisi 
selatan jalan. Posisi bekas jalur ini terus demikian hingga menjelang masuk 
Kadipaten.  
 
Penelusuran di daerah Plumbon, Jamblang, Klangenan dan Palimanan, tidak 
menemukan banyak jejak jalur ini kecuali bekas-bekas pangkal pondasi jembatan 
di beberapa sungai kecil dan saluran irigasi.  

Di daerah Jamblang, tepatnya di Klangenan, jalur KA bercabang ke selatan 
menuju Gunung Giwur. Di ruas antara Bongas-Palasah ditemukan bangunan yang 
diduga merupakan bekas menara air untuk pengisian lokomotif uap pada masa 
lalu. 

 
Bekas bangunan yang kemungkinan adalah menara air di daerah Bongas-Palasah 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
 
Kemudian selepas daerah Jatiwangi menuju Kadipaten, masih terdapat rangka 
baja bekas Jembatan KA Cideres. 

 
 

Bekas Jembatan KA Cideres 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
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Menjelang Kadipaten, jalur KA menyeberangi jalan raya sehingga bekas rel terletak 
di sisi utara jalan. Tidak jauh dari sini, masih dijumpai bekas potongan rel KA. 
 

 
Potongan bekas rel di Kadipaten (dilingkari merah) 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Selanjutnya masih ditemukan rangka baja bekas Jembatan Ciputis di Kadipaten. 

 
Bekas Jembatan KA Ciputis 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
 
Di Kadipaten, yang merupakan penghujung jalur, jejak perkeretaapian yang masih 
tersisa adalah bekas bangunan gudang, yang juga ditandai dengan patok aset KAI 
dengan jarak 48 + 700, yang artinya terletak di km 48,7 dari titik awal Cirebon 
Prujakan. 
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Bekas gudang Stasiun Kadipaten 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
 
 

 
Patok km di area Stasiun Kadipaten 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
 
Sementara di lokasi yang merupakan area stasiun, tidak dapat dijumpai lagi bekas 
bangunan stasiun. Di area ini hanya terdapat papan aset dan patok aset KAI. 
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Bekas area emplasemen Stasiun Kadipaten 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
 

Menurut warga sekitar, dari gudang stasiun, jalur KA akan menyeberangi jalan 
dan menjadi tempat penyimpanan kereta. Sementara dari stasiun juga terdapat 
jalur menuju Pabrik Gula Kadipaten, yang saat ini sudah tidak ada lagi. 

     
Menara air dan bangunan yang terletak di area bekas peninggalan PG Kadipaten  

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
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Susur Bekas Jalur Trem Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij (SCS)  
Lintas Jamblang (Klangenan)-Gunung Giwur 

 
Nyaris tidak ada yang tersisa di lintas Jamblang (Klangenan)-Gunung Giwur 
kecuali sepotong bekas rel yang tersisa menyeberangi jalan di daerah Gunung 
Giwur. 

 
Potongan bekas rel di daerah Gunung Giwur 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
 
Beberapa papan aset dan patok KAI terpasang di beberapa titik, termasuk pula di 
titik Gunung Giwur terdapat patok KAI pada titik 4,6km. 

 
Patok Kereta Api di daerah Gunung Giwur 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
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Pipa air Cikalahang-Cirebon Kejaksan 

 
Penelusuran jalur nonoperasi di ruas Cirebon-Kadipaten mendapatkan suatu 
kisah menarik mengenai sumber atau mata air di Cikalahang, kurang lebih 4 km 
dari Gunung Giwur lanjut ke arah selatan atau 8 km dari Jamblang. Dari mata air 
di Cikalahang ini, air bersih dialirkan melalui pipa bawah tanah menuju ke 
Stasiun Cirebon Kejaksan, sekitar 22 km! 

Sumber atau mata air ini ditampung dalam suatu kolam penampungan air yang 
berukuran sekitar 20m x 13m. Kolam mata air ini merupakan salah satu aset 
PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang masih digunakan hingga saat ini. 
Cikalahang ini terletak tidak jauh dari Gunung Ciremai dan memang banyak 
ditemukan mata air dan kolam sumber air di daerah ini.  

        
Mata Air Cikalahang 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). 
 
Bahkan air yang dialirkan dari Cikalahang ini dahulu bisa mencapai menara air 
besar yang ada di Stasiun Cirebon Kejaksan. 

 
Menara Air Stasiun Cirebon Kejaksan 

Sumber Foto: http://heritage.kereta-api.co.id/?page_id=1215  
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Pipa air bawah tanah ini di jalur menuju Cirebon, menurut penjelasan penduduk 
setempat dan juga petugas penunggu mata air Cikalahang, berada di bawah jalur 
KA Gunung Giwur-Jamblang-Cirebon. 

 

 
Pipa Air (berwarna merah) dari Cikalahang menuju menara air di Cirebon Kejaksan 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
 

Jalur KA Cirebon Pelabuhan 

 
Baik SCS maupun SS membangun jalur KA masing-masing menuju ke Pelabuhan 
Cirebon. Jalur menuju pelabuhan ini membentuk jalur segitiga, yaitu jalur SCS 
dari Cirebon Prujakan menuju Pelabuhan, jalur SS dari Cirebon Kejaksan menuju 
Pelabuhan dan tentunya jalur utama Cirebon Kejaksan-Cirebon Prujakan itu 
sendiri. 
 
Kemudian menjelang masuk ke area pelabuhan kedua jalur menuju pelabuhan 
tersebut menyatu tepat sebelum Jembatan KA Kalibaru (dahulu disebut 
Kalianyer). 

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Pelabuhan Cirebon sendiri pada masa lalu 
merupakan pelabuhan yang ramai untuk mengangkut berbagai hasil bumi dari 
daerah Priangan, maka tidak mengherankan jika di Pelabuhan Cirebon, cukup 
banyak jalur-jalur rel KA yang bahkan hingga mencapai di dermaga tepi kapal 
merapat. 
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Peta Jalur KA dan Trem di Kota Cirebon sekitar tahun 1921, terlihat terdapat jalur kereta api menuju 

pelabuhan. Sumber : maps.library.leiden.edu 
 

 

 
Peta Jalur KA di sekitar Pelabuhan Cirebon sekitar tahun 1921  

Sumber : maps.library.leiden.edu 
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Saat dilakukan penyusuran jalur KA di pelabuhan pada tahun 2016, bekas rangka 
baja Jembatan Kalibaru masih ada. 

 
Bekas Jembatan Kalibaru, menjelang memasuki area pelabuhan 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
 
Sementara di dalam area Pelabuhan Cirebon, yang kini sudah sangat menurun 
aktivitasnya karena pendangkalan, masih ditemukan bekas-bekas jalur rel KA, 
bahkan tidak jauh dari lokasi kapal berlabuh. 

    
Bekas rel dan bangunan gudang di dalam area pelabuhan 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
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JALUR KA STAATSSPOORWEGEN (SS) JATIBARANG-INDRAMAYU DAN 
JATIBARANG-KARANGAMPEL 

 
Jatibarang, Pusat Perekonomian Indramayu 

 
Sekitar 48 km arah barat laut Kota Cirebon, terletak Kota Jatibarang yang secara 
administrasi pemerintahan merupakan wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa 
Barat. Kota yang berjarak sekitar 19 km arah selatan Kota Indramayu ini juga 
merupakan salah satu pusat perekonomian di Kabupaten Indramayu. Ditilik dari 
sisi geografis, letak kota ini cukup strategis dikarenakan jalan utama pantai utara 
Pulau Jawa dari arah Jakarta menuju Cirebon atau sebaliknya melintasi Kota 
Jatibarang. 

 
Tugu Bunderan Mangga yang terletak di Indramayu  

Sumber : dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
 

Jalur KA di Jatibarang dan sekitarnya 
 
Riwayat jalur perkeretaapian di Kota Jatibarang dan sekitarnya dimulai pada 
tahun 1912 ketika Perusahaan Kereta Api milik Pemerintah Hindia Belanda 
Staatsspoorwegen (SS) membuka jalur Kereta Api (KA) Cikampek-Cirebon, yang 
melintasi Jatibarang. Sebelumnya, pada tahun 1906, Cikampek telah terhubung 
dengan jalur KA menuju Jakarta (pada masa tersebut bernama Batavia). Dengan 
terhubungnya jalur antara Cirebon dengan Cikampek, maka Kota Jatibarang sejak 
tahun 1912 juga telah terhubung dengan pusat Pemerintahan Hindia Belanda di 
Batavia. 

Di Kota Jatibarang, SS membangun dan membuka Stasiun Jatibarang pada tahun 
1912, bersamaan dengan pembukaan jalur KA Cikampek-Cirebon. Stasiun ini 
merupakan bangunan dan emplasemen terbesar pada ruas jalur tersebut. 
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Foto Bangunan dan Emplasemen Stasiun KA Jatibarang pada tahun 1991. Belum terdapat atap kanopi yang menaungi 
emplasemen.  

Sumber : Spoorwegstation op Java_ M.V.B de Jong 

  

Bangunan dan Emplasemen Stasiun KA Jatibarang pada tahun 2015  
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Selanjutnya pada tahun 1912, SS membangun jalur KA lintas cabang dari 
Jatibarang menuju Indramayu, dan kemudian pada tahun 1926, SS membuka 
jalur KA lintas cabang dari Jatibarang menuju Karangampel.   

Dengan pembangunan dan pembukaan jalur-jalur KA tersebut, maka sampai 
dengan tahun 1926, jalur KA di sekitar Kota Jatibarang adalah sebagai berikut: 

1. Jalur KA Jatibarang-Cirebon (selanjutnya menuju Semarang/Purwokerto) dan 
Jalur KA Jatibarang-Cikampek (selanjutnya menuju Jakarta/Bandung), 
keseluruhan sepanjang 137 km; dibuka pada tanggal 3 Juni 1912.  

2. Jalur KA Jatibarang-Indramayu (19 km); dibuka tanggal 15 September 1912 

3. Jalur KA Jatibarang-Karangampel (18 km); dibuka tanggal 1 Mei 1926 
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Foto citra satelit Google Earth Jalur KA di sekitar Stasiun Jatibarang 

 

Hingga saat ini, di tahun 2016, Jalur KA Jatibarang-Cirebon dan Jatibarang-
Cikampek beroperasi sebagai jalur aktif lintas utara Jawa, sedangkan Jalur KA 
Jatibarang-Indramayu dan Jalur KA Jatibarang-Karangampel sudah tidak 
beroperasi.   

Jalur KA Jatibarang-Indramayu 
 
Pada tahun 1912, SS membangun jalur KA lintas cabang dari Jatibarang menuju 
Indramayu sejauh 19 km yang dibuka pada tanggal 15 September 1912. Jalur KA 
ini dibangun terutama untuk memberikan akses jalur KA menuju Kota Indramayu 
yang merupakan ibukota Kabupaten.  

Stasiun-stasiun dan perhentian pada Jalur KA ini berturut-turut adalah 
Jatibarang, Pawidean, Kalikrasak, Lobener, Karangsembung, Pekandangan, 
Cimanuk, Indramayu Pasar, Pasaranyar, Karangturi dan Indramayu. 

Jalur Jatibarang-Indramayu masih beroperasi hingga sekitar tahun 1978 dan 
ditutup bersamaan dengan penutupan banyak lintas cabang pada masa akhir 70-
an dan awal 80-an. 
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Jalur KA Jatibarang-Karangampel 
 
Pada tahun 1926, SS membuka jalur KA lintas cabang dari Jatibarang menuju 
Karangampel sejauh 18 km yang dibuka pada tanggal 1 Mei 1926. 

Jalur ke Karangampel kemungkinan ditujukan untuk pengangkutan hasil 
pertanian seperti komoditas gula dan membuka akses ke wilayah timur daerah 
Indramayu. 

Stasiun-stasiun dan perhentian pada jalur ini berturut-turut adalah Jatibarang, 
Majasih, Sliyeg, Gadingan, Segeran, Juntikebon, Mundu dan Karangampel. 

Namun demikian, jalur KA Jatibarang-Karangampel tidaklah berumur panjang, 
dikarenakan kerugian yang ditimbulkan dari pengoperasian jalur ini, dan pada 
tahun 1932, bersamaan dengan jalur KA SS Tulungagung-Trenggalek-Tugu di 
Jawa Timur, jalur ini ditutup.  

Peta jalur KA Jatibarang-Indramayu dan Jatibarang-Karangampel disajikan di 
bawah ini. 

 
 
Adapun infografis stasiun dan perhentian di jalur ini serta tahun pembukaannya 
adalah sebagai berikut: 
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Berdasarkan Daftar Lintas Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), daftar dan 
jarak stasiun dan perhentian di jalur Jatibarang-Indramayu dan Jatibarang-
Karangampel adalah sebagai berikut: 

 

 
 

 
Daftar Stasiun lintas Jatibarang-Indramayu dan Jatibarang-Karangampel 
Sumber: Daftar Lintas Jalur Rel Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) 
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Mengutip dari tabel jadwal perjalanan KA Jatibarang-Indramayu dan Jatibarang-
Karangampel tahun 1931 yang berasal dari Officieele Reisgids der Spoor en 
Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madoera, 
tergambarkan frekuensi perjalanan KA di ruas-ruas tersebut serta juga kelas 
kereta penumpang yang dipergunakan, yaitu kereta kelas 2 dan 3. 

Jadwal perjalanan Jatibarang-Indramayu pp dalam satu hari terdapat 6 kali 
perjalanan dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 5 menit. 

 
 

Tabel perjalanan trem uap Jatibarang-Indramayu pp tahun 1931 
Sumber : Officieele Reisgids der Spoor en Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madoera 

 

Jadwal perjalanan Jatibarang-Karangampel pp dalam sehari ada 5 kali perjalanan 
dengan waktu tempuh 50 menit 

 
 

Tabel perjalanan trem uap Jatibarang-Karangampel pp tahun 1931 
Sumber : Officieele Reisgids der Spoor en Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madoera 

 

Menurut penuturan warga setempat yang tinggal di dekat bekas Stasiun 
Indramayu, pada tahun 1970-an, KA dari Indramayu menuju Jatibarang 
mengangkut pula hasil laut, seperti kepiting, ebi, dan ikan cuwe. 
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Susur Bekas Jalur KA Jatibarang-Indramayu dan Jatibarang-Karangampel 
 
Peta jalur KA Jatibarang-Indramayu dan Jatibarang-Karangampel beserta objek 
peninggalan yang tersisa disajikan pada gambar berikut ini :  

 

Peta Jalur KA sekitar Kota Jatibarang beserta dengan peninggalan yang masih tersisa  
Infografis oleh Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Susur Bekas Jalur KA Jatibarang-Indramayu 
 
Berdasarkan penelusuran bekas Jalur KA Jatibarang-Indramayu yang dilakukan 
pada tahun 2015, hampir tidak didapati lagi rel-rel KA. Hal ini terjadi karena letak 
bekas jalur KA sangat berdekatan di sisi jalan raya Jatibarang-Indramayu, 
sehingga berangsur-angsur terkena pelebaran jalan raya dan menjadi bagian dari 
jalan raya. Aset peninggalan dari jalur ini yang masih tampak jelas adalah bekas 
Stasiun Lobener dan bekas Stasiun Indramayu.  

Bekas peninggalan lainnya yang terlihat di beberapa tempat adalah bekas railbed 
(badan jalan rel) dan sepotong rel tidak jauh dari titik percabangan dari Stasiun 
Jatibarang. Pada beberapa lokasi, papan penanda aset milik PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) telah terpasang.  
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Bekas railbed (badan jalan rel) menuju Indramayu di barat laut Stasiun KA Jatibarang  
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Percabangan jalur KA ke Indramayu terletak di arah barat laut Stasiun KA 
Jatibarang (arah Cikampek), tepat sebelum perpotongan saat jalur KA menuju 
Cikampek melintas di atas jalan raya Jatibarang-Indramayu. Di titik ini, jalur KA 
arah Cikampek akan bercabang ke arah utara menuju Indramayu. Tidak jauh dari 
titik percabangan ini, masih tampak bekas railbed (badan jalan rel) dan juga 
sepotong bekas rel KA saat akan menyeberangi jalan raya Jatibarang-Indramayu. 

 

Potongan bekas rel KA yang akan melintas Jalan Raya Jatibarang-Indramayu  
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
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Selanjutnya bekas jalur KA seterusnya berada tepat di sisi barat jalan raya hingga 
Indramayu.  

 

Bekas jalur KA berhimpitan dengan Jalan Raya Jatibarang-Indramayu (ditandai dengan garis terputus warna 
merah). Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Bekas Stasiun Lobener 

Sekitar 9 km dari Jatibarang, terdapat bekas Stasiun KA Lobener di sisi barat 
jalan raya. Berdasarkan grondkaart (peta tanah) yang dibuat oleh SS, stasiun ini 
memiliki 2 (dua) jalur KA dan 1 jalur buntu (sepur badug). Stasiun Lobener saat 
ini pada kondisi kosong tanpa ada yang memanfaatkan dan dalam kondisi yang 
cukup menyedihkan karena sangat tidak terawat, walaupun masih tampak sisa-
sisa keindahan arsitektur stasiun ini. Emplasemen stasiun telah menjadi bagian 
dari jalan raya. 

 
 

  

Bekas Stasiun KA Lobener 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 
Selanjutnya, penyusuran ke arah utara lebih kurang 6 km dari Lobener adalah 
merupakan lokasi Perhentian KA Cimanuk. Di sini, terdapat jalur cabang ke arah 
barat laut menuju tepi Sungai Cimanuk sepanjang kurang dari 1 km. Tidak 
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didapati lagi bekas perhentian KA ini dan jalur percabangan telah menjadi jalan 
raya juga. 

    

Lokasi bekas jalur KA dan jalur cabang menuju dam Sungai Cimanuk  
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 
Bekas Stasiun Indramayu 

Penyusuran sekitar 4 km dari Cimanuk, bekas jalur KA akan berakhir di bekas 
Stasiun Indramayu yang terletak di dalam kota Indramayu dekat Sungai Cimanuk. 
Penduduk setempat menyebutnya sebagai Stasiun Paoman, sesuai dengan nama 
daerah setempat. 

Bentuk bangunan Stasiun Indramayu serupa dengan Stasiun Lobener, namun 
dalam kondisi yang jauh lebih terawat meski telah dipenuhi berbagai bangunan di 
sekitarnya. Saat ini, bekas Stasiun Indramayu dijadikan petak-petak rumah 
kontrakan, namun demikian bagian-bagian bangunan termasuk lantai bangunan  
tetap sesuai aslinya. Belum diperoleh informasi mengenai jumlah jalur yang ada di 
stasiun ini, dan penyusuran yang dilakukan menunjukkan jalur KA berakhir tidak 
jauh ke arah barat stasiun sebelum Sungai Cimanuk.  

  
Bekas Stasiun KA Indramayu 

Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
 
Bekas stasiun-stasiun Lobener dan Indramayu yang dibangun oleh SS sangat 
mirip dengan bentuk bangunan bekas beberapa stasiun KA yang ada di Sumatera 
Barat, tepatnya di jalur KA dari Lubukalung ke Pariaman-Naras, yang juga 
dibangun oleh SS pada sekitar tahun 1908 dan 1911. 
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Setidaknya ada 3 (tiga) stasiun di jalur tersebut yang memiliki kemiripan dengan 
bangunan Stasiun Lobener dan Indramayu. Stasiun-stasiun tersebut adalah 
Stasiun Kuraitaji, Pauhkambar dan Naras. 

 
 

  

Stasiun KA Kuraitaji (1), Pauhkambar (2) dan Naras (3) di Sumatra Barat yang memiliki kemiripan 
bangunan dengan Stasiun KA Lobener dan Indramayu. Foto: dokumentasi Kereta Anak Bangsa (1 

dan 2) dan Spoorwegstation op Sumatera_ M.V.B de Jong (3) 
 

Susur Bekas Jalur KA Jatibarang-Karangampel 

 
Selanjutnya berdasarkan penelusuran bekas Jalur KA Jatibarang-Karangampel 
yang dilakukan pada tahun 2015, dapat dikatakan nyaris tidak ada aset yang 
tersisa yang dapat terlihat. Hal ini cukup wajar karena jalur ini hanya beroperasi 
selama sekitar 6 (enam) tahun dan telah ditutup jauh pada masa Pemerintahan 
Hindia Belanda, jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Aset peninggalan 
dari jalur ini yang masih tampak jelas hanyalah bekas-bekas pondasi jembatan KA 
di beberapa tempat. Bekas stasiun sudah tidak dijumpai lagi. 

Percabangan jalur KA ke Karangampel terletak di arah barat laut Stasiun KA 
Jatibarang (arah Cikampek), sebelum percabangan jalur KA ke Indramayu, atau 
tepatnya sedikit arah barat laut setelah bangunan Gudang Perkeretaapian milik 
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Stasiun KA 
Jatibarang saat ini. Bangunan Gudang ini dahulu merupakan Dipo Lokomotif 
Jatibarang. Di titik ini, jalur KA arah Cikampek akan bercabang ke arah timur 
menuju Karangampel. Tidak jauh dari titik percabangan ini, masih tampak bekas 
railbed (badan jalan rel) dari arah jalur KA utama selanjutnya berbelok menuju 
arah timur melintasi lahan-lahan pertanian hingga menuju ke Majasih. 

 

Bekas railbed (badan jalan rel) menuju Karangampel di barat laut Stasiun KA Jatibarang  
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

1 2 3
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Bekas Pondasi Jembatan KA Majasih dan Kaliwadon, Gadingan 

Penyusuran di daerah Majasih mendapatkan bekas pondasi jembatan KA di atas 
sungai kecil, sedangkan Perhentian KA Majasih telah tidak ada lagi. Di lokasi 
perhentian telah menjadi rumah penduduk.  

 

Bekas pondasi jembatan KA di daerah Majasih 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

 

Lokasi bekas Perhentian Majasih sudah berubah menjadi rumah warga 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Dari Majasih hingga menuju Gadingan ke arah timur, bekas jalur KA berhimpitan 
dengan jalan kabupaten Gadingan-Segeran dari Majasih menuju ke arah 
Karangampel, melintasi daerah Sliyeg. Di daerah Gadingan, tepatnya di sungai 
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yang oleh penduduk setempat disebut sebagai Kali Wadon, masih tampak jelas 
bekas pondasi jembatan KA di sisi selatan jalan. 

  

Bekas pondasi jembatan KA di Kali Wadon, Gadingan 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Selanjutnya penyusuran mengarah ke area yang menjadi bekas emplasemen 
Stasiun Gadingan, yang terletak di sisi selatan jalan. Bekas emplasemen tersebut 
berupa lapangan/tanah lapang di dekat bangunan sekolah dasar. Berdasarkan 
grondkaart (peta tanah) yang dibuat oleh SS, stasiun ini memiliki 2 (dua) jalur KA 
dan 1 jalur buntu (sepur badug). Tidak dijumpai lagi bekas bangunan stasiun. 

 

Tanah lapang bekas emplasemen Stasiun Gadingan 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Penyusuran kemudian berlanjut ke arah timur menuju Karangampel, bekas jalur 
KA menyeberang ke sisi utara jalan, dan hanya ditemukan sedikit sisa bekas 
pondasi jembatan KA tepat di bawah jembatan jalan Segeran. 
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Sisa bekas pondasi jembatan di bawah jembatan jalan Segeran 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

Penyusuran diakhiri di daerah Karangampel, akhir dari bekas jalur KA ini. Di sini 
hanya dijumpai lapangan terbuka yang cukup luas di dekat bangunan sekolah 
dasar, yang sesuai dengan grondkaart (peta tanah) merupakan emplasemen 
Stasiun Karangampel. Dari peta tersebut, jalur KA yang ada di Stasiun 
Karanampel cukup banyak, hingga sekitar 4-5 jalur, termasuk jalur menuju 
gudang. Berdasarkan penuturan penduduk setempat, di lokasi bangunan sekolah 
dasar tersebut pernah ada  bangunan menara air, dan juga di tanah lapang 
tersebut terdapat jalur menuju ke arah gudang (di sisi timur lapangan).  

  

Tanah lapang bekas emplasemen Stasiun Karangampel  
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 
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Jejak yang dijumpai di daerah Karangampel hanyalah berupa seperti bekas 
pondasi sesuatu bangunan yang belum dapat teridentifikasi. 

  

Bekas pondasi yang belum terindentifikasi 
Foto: dokumentasi Gurnito – Kereta Anak Bangsa 

 

 

MENANTI REAKTIVASI 
 
Pesatnya laju pertumbuhan transportasi jalan raya serta keterbatasan biaya 
operasional dan perawatan sarana dan prasarana KA yang terjadi di berbagai daerah 
di Indonesia, termasuk di Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, telah menyebabkan 
sarana angkutan kereta api di lintas-lintas cabang menjadi tidak berdaya untuk terus 
bertahan hidup. Namun demikian, seiring dengan peningkatan kualitas hidup, 
kebutuhan masyarakat akan suatu sarana transportasi alternatif yang bebas 
kemacetan, hemat energi, ramah lingkungan dan mengutamakan keselamatan menjadi 
kembali mengemuka. Potensi re-aktivasi jalur-jalur kereta api nonoperasional 
merupakan jawaban yang masuk akal atas kebutuhan itu, dan tidak terkecuali untuk 
jalur-jalur KA dan trem di wilayah Cirebon dan sekitarnya, termasuk Indramayu. 
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