
 

Denah rumah-rumah di Kampung Cijoho 

KAMPUNG CIJOHO, SALAH SATU JEJAK 

KEJAYAAN GARUT MASA SILAM 
 

 

alau Bandung dikenal mendapat julukan Paris van Java, tetangga kota 

Bandung yang terkenal dengan dodol dan adu dombanya ini, pada zaman 

Belanda dulu mendapat julukan Swiss van Java. Dialah Garut. Kota yang 

dikelilingi Gunung Guntur, Gunung Papandayan, dan Gunung Cikuray ini dahulu 

terkenal dengan tempat-tempat wisatanya. Tokoh-tokoh dunia seperti Charlie 

Chaplin pernah datang ke Garut. Tidak hanya sekali melainkan dua kali yaitu 

pada 1927 dan 1932. Alam di sekeliling Kota Garut memang indah. Salah satu 

destinasi wisata Garut pada zaman dahulu adalah Cisurupan. Pada masa kolonial 

Belanda di Cisurupan pernah berdiri Hotel Villa Pauline yang dinilai megah pada 

saat itu. Villa ini milik istri van Horck yang kemudian dijual kepada Kooijman 

dan namanya kemudian diganti dengan Grand Hotel Tjisoeroepan. Pada masa 

pendudukan Jepang keluarga Kooijman ditahan di kamp interniran tentara Jepang. 

Menjelang tahun 1950 Grand Hotel Tjisoeroepan mengalami kehancuran. Masih 

banyak lagi jejak-jejak kejayaan Garut di masa silam yang sekarang 

keberadaannya mulai mengkhawatirkan. Cijoho, kampung kecil di Desa 

Sindanglaya, Kecamatan Karangpawitan ini menyimpan bangunan-bangunan 

rumah tinggal yang mencerminkan kejayaan Garut masa silam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah Kota Garut diawali pada masa Kabupaten Limbangan dipimpin oleh 

Adipati Adiwijaya (1813-1831). Kabupaten yang beribukota di Suci dipindahkan 

ke Garut. Pembangunan kota diawali dengan didirikannya bangunan-bangunan 

fasiltas pemerintahan misalnya kantor bupati. Selanjutnya, beberapa bangunan 
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Salah satu rumah di Kampung Cijoho (Dok. Balar Jabar 

2016) 

fasilitas kota seperti stasiun kereta api, kantor pos, apotek, sekolah, hotel, 

pertokoan, dan pasar menyusul melengkapi fasilitas kota. Garut selain sebagai 

kota wisata, ternyata Garut pernah menjadi kota industri yang cukup besar. Coklat 

terkenal merek Ceres dahulu pabriknya berada di Garut. Industri tenun juga 

banyak bertebaran di pinggiran kota Garut. Pesatnya perkembangan industri dan 

pariwisata didukung oleh keberadaan jalur kereta api yang menghubungkan 

Cibatu dan Garut yang kemudian diperpanjang hingga Cikajang. 

 

Pembukaan jalur kereta api Cibatu - Garut dilakukan oleh Staatsspoorwegen 

Westerlijnen (SS), yang peresmiannya dilakukan pada 14 Agustus 1889. Antara 

Cibatu dan Garut terdapat beberapa pemberhentian yaitu Pasirjengkol, Cimaragas, 

Cipari, Cinunuk, Cibolerang, Cikole, Sadang, Cimurah, dan Pasir Uncal. Pada 

tahun 1940 pemberhentian Cipari diganti namanya menjadi Stasiun Wanaraja. 

Jalur kereta api Cibatu – Garut kemudian diperpanjang hingga Cikajang oleh 

perusahaan yang sama. Jalur Garut – Cikajang diresmikan pada tahun 1930. 

Antara Garut hingga Cikajang melewati beberapa pemberhentian yaitu 

Pamoyanan, Cirengit, Kamojang, Cibodas, Bayongbong, Cidatar, dan Cisurupan. 

Dengan adanya jalur kereta api ini, banyak sektor yang mendapat kemudahan. 

Sayang pada 1982 putaran roda kereta api yang merayapi Cibatu hingga Cikajang 

harus berhenti. Jalur Cibatu – Cikajang ditutup karena dinilai tidak efektif dan 

tidak ekonomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampung Cijoho berada dekat dengan pemberhentian kereta api Wanaraja. Pada 

penelitian perkembangan kota Garut yang dilakukan pada 2016 yang lalu, didapati 



 

Salah satu runtuhan rumah di Kampung Cijoho (Dok. 

Balar Jabar 2016) 

beberapa rumah tinggal di Kampung Cijoho. Beberapa rumah tinggal tersebut 

merupakan milik keluarga besar H. Zein yang dikenal dengan sebutan “Belanda 

Hitam”.  H. Zein mempunyai lima orang anak yaitu Odang, Omas, Oman, Obon, 

dan Ojen. H. Zein adalah seorang petani jeruk. Rumah-rumah yang dihuni 

keluarga H. Zein menunjukkan rumah mewah yang dibangun oleh orang berada. 

Arsitektur rumah meniru gaya Eropa dengan memadukan arsitektur lokal. Secara 

umum rumah berdinding bata berplester. Dinding bagian bawah dilapisi batu 

tempel. Pada bagian pilaster dilapis granula sehingga terkesan seperti teraso. Daun 

pintu dan daun jendela berupa jalusi dari bahan kayu. Atap berbentuk limas 

berpenutup genteng. Sepintas rumah-rumah tersebut bergaya Indis. Selain rumah-

rumah keluarga H. Zein, di sebelah tengara, masih di Kampung Cijoho, terdapat 

beberapa runtuhan rumah yang juga berarsitektur mewah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumah-rumah di Kampung Jijoho dibangun berkat jeruk. Stasiun Wanaraja 

menjadi salah satu titik distribusi hasil bumi berupa jeruk ke berbagai daerah. 

Jeruk-jeruk dari berbagai lokasi perkebunan dikumpulkan di kampung-kampung 

sentra produksi jeruk kemudian siap dikirim melalui Stasiun Wanaraja. Sayang, 

letusan Gunung Galunggung pada 1982 menimbun perkebunan jeruk. Selain itu, 

yang lebih dahsyat lagi serangan penyakit citrus vein phloem degeneration 

(CVPD) yang disebabkan bakteri lybers bacteri aniaticum telah 

menghancurleburkan jeruk Garut. Bakteri yang menggerogoti tanaman jeruk tidak 

menular lewat tanah ataupun biji, tetapi melalui serangga sejenis kutu loncat jeruk 

(diaphorina citry). Cara penularan penyakit melalui cairan daun berpenyakit yang 



terhisap oleh serangga itu, kemudian berpindah ke daun jeruk yang sehat. Kini 

cara mengembalikan kejayaan jeruk Garut melalui teknologi pertanian sudah 

ditemukan dan mulai dilakukan penanaman kembali. Jalur kereta api ruas Cibatu 

– Garut juga mulai direaktivasi. Semoga dengan usaha ini kejayaan Garut terraih 

kembali (Nanang Saptono 25/10/2019). 

 


