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RINGKASAN 

 

 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DPMPTSP bermaksud untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Jawa Tengah dengan cara mengundang investor untuk 

berinvestasi di wilayah Barlingmascakep.  Wilayah tersebut antara lain: Cilacap, Banyumas, Kebumen. 

Dengan potensi masing-masing daerah sebagai berikut: 

Kabupaten Cilacap :  

 Pemanfaatan Kawasan Industri: “Tambahan” luasan dalam rancangan perda RTRW mencapai 

kurang lebih 14.700 hektar, dan yang telah dicadangkan seluas 1.200 hektar, sehingga sisa luasan 

saat ini 35 hektar 

 Potensi Investasi :  

1. Primer: Kelapa, Sapi PO, Hasil Laut, Hasil tambak Udang Faname, Kayu. 

2. Footloosed Industry : Industri  kimia, pemanfaatan limbah/ sisa hasil produksi pengolahan 

minyak. 

Kabupaten Banyumas:  

 Pemanfaatan Kawasan Industri: Dalam rancangan perda yang sedang dalam proses dialokasikan 

luasan kawasan peruntukan industry yang diusulkan sebesar 3.073,35 hektar, 1.250,74 hektar 

diantaranya direncanakan untuk dicadangkan sebagai kawasan industry, 1.822,61 hektar berpotensi 

sebagai industri besar. 

 Potensi Investasi:  

1. Primer: Kelapa, Kambing Etawa, Minyak Astiri. 

2. Footloosed Industry: Konvensi (Batik dan Garmen) 

Kabupaten Kebumen: 

 Pemanfaatan Kawasan Industri: Dari proses revisi perda RTRW, 319 hektar sebagai lokasi Kawasan 

Industri (sebagai perluasan semula 100 hektar) dengan rincian 119 hektar merupakan tanah 

pemerintah kabupaten dengan peruntukan saat ini sebagai Kebun Dinas; sedangkan 200 hektar 

selebihnya kepemilikan oleh masyarakat. 119 hektar dari 319 hektar direncanakan untuk pembuatan 

pelabuhan. 

 Potensi Investasi: 

1. Primer: Kelapa, Sapi PO, Pengolahan Hasil Laut, Udang Faname dan Industri Pengolahan Kayu. 

2. Footloosed Industry: Industri pendukung sektor pertanian (agro, Konvensi (Batik) 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku “Profil 

Pengembangan dan Penyiapan Kewilayahan Investasi Kawasan Barlingmascakeb Untuk 

Pengembangan Kawasan Industri”. Penyusunan profil ini dilatar-belakangi perlunya penyiapan wilayah 

pengembangan industri di luar wilayah pusat pengembangan industri nasional di  Kedungsepur. 

Penyiapan wilayah tersebut, disamping untuk penyebaran investasi, juga untuk mendukung 

pengembangan industri di Kedungsepur serta mengoptimalkan pemanfaatan pembangunan 

infrastruktur wilayah, baik yang sudah terbangun maupun antisipasi tahap perencanaan. Adapun tujuan 

penyusunan profil adalah menyediakan informasi kesiapan pengembangan kawasan industri di wilayah 

Barlingmascakeb (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen).  

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada narasumber dari Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Himpunan Kawasan Industri, maupun pendamping kegiatan dari Centre for Micro and Small Enterprise 

Dinamics (Cemsed) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Dengan harapan agar 

informasi ini dapat memicu tumbuhnya industri di kawasan Barlingmascakeb. 
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I P E N D A H U L U A N 
 

1.1 L A T A R    B E L A K A N G 
 

Sebagaimana telah diamanatkan dalam  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian maka 

pemerintah merasa perlu mendorong pembangunan industri dengan cara menyediakan lokasi industri berupa 

Kawasan Industri, pembangunan Kawasan Industri dimaksud merupakan sarana untuk mengembangkan industri 

yang berwawasan lingkungan serta berperan memberikan fasilitas dan kemudahan sehingga mempunyai daya tarik 

investasi. Dalam  PP No 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri maka pemerintah daerah baik provinsi maupun 

kabupaten/kota berkewenangan membangun kawasan industri yang berlokasi sesuai dengan ketentuan dalam Perda 

RTRW masing-masing lengkap dengan infrastruktur pendukungnya.  Semetara itu Provinsi Jawa Tengah 

mengidealkan bahwa pertumbuhan ekonomi merata di seluruh kabupaten/kota.  Akan tetapi pada kenyataannya 

terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang sangat mencolok wilayah utara dengan wilayah selatan.   

Kondisi tersebut ditunjukkan dengan fakta bahwa di wilayah utara  merupakan daerah yang padat dilalui arus 

transportasi Jalur Pantura, yang didukung Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 

infrastruktur penunjang seperti Bandar Udara, Pelabuhan, Jalan Tol Trans Jawa yang cukup memadai.  Hal tersebut 

menarik bagi investor untuk berinvestasi di wilayah utara. Hingga saat ini kawasan industri lebih berkembangan di 

sekitar Kota Semarang (termasuk Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak). Sedangkan jika melihat wilayah 

selatan Jawa Tengah, sarana prasarana penunjang penanaman modal tidak selengkap fasilitas yang ada di wilayah 

utara. Kawasan Industri hanya ada di Kabupaten Cilacap, sehingga hanya sedikit investor yang menanamkan 

modalnya khususnya di bidang industri manufaktur.  

 Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2017-2018 diarahkan pada pembangunan 

infrasturktur karena infrastruktur memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

memberikan kontribusi terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Sejalan 

dengan kondisi tersebut maka pemerintah mulai dari pusat dan daerah berupaya untuk memperbaiki dan 

membanguan infrastruktur mulai dari penetapan penyiapan regulasi melalui revisi perda RTRW sampai pada 

implementasi. Dalam kaitan dengan kajian ini maka penyiapan infrasturktur yang berupa Kawasan industri menjadi 

salah satu prioritas yang disiapkan   oleh pemerintah.  

Dalam rangka pembangunan pada sektor industri, maka pembangunan  industri di masa depan memerlukan 

prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan 

regulasi yang efektif. Implementasi dari  pembangunan industri nasional juga dibutuhkan prasyarat berupa 

infrastruktur yang memadai, kebijakan dan regulasi yang kondusif, serta tersedianya dukungan dan akses 

pembiayaan.  

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, 

konstruksi pembangunan  industri nasional berisikan industri-industri prioritas yang terdiri dari  industri andalan yang 
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diinginkan di masa depan, industri pendukung dan industri hulu. Bangun industri nasional juga memerlukan modal 

dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi inovasi dan kreativitas. 

Berlatarbelakang dari dua masalah diatas maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DPMPTSP 

bermaksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Jawa Tengah dengan cara mengundang 

investor untuk berinvestasi di wilayah Barlingmascakep. Namun agar investasi tersebut mampu berkelanjutan 

(sustaiable) dan berdampak inklusif maka perlu melihat potensi daerah dan kebijakan pemerintah setempat terkait 

dengan rencara tata ruang wilayah khusus pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan yang akhirnya dapat 

diarakan untuk Kawasan Industri (KI), agar industri dapat diarahkan pada Industri berskala besar sampai menengah. 

Inklusivitas dibidang investasi yang dimaksud adalah industri  yang melibatkan banyak usaha lain yang berskala kecil 

atau mikro untuk berperan dalam menyediakan support bagi industri besar ataupun menengah. Sustainable yang 

dapat ditempuh selain dengan menciptakan iklim yang kondusif, dapat ditempuh dengan pemanfaatan sumber daya 

lokal sebagai bahan baku utama dari industri yang akan dibangun (Resourches Based Industries).  

 

1.2 MAKSUD, TUJUAN dan 
MANFAAT 

 

Maksud dari penyusunan kajian Ini adalah : mengkaji potensi Kawasan Industri dan Potensi Daerah sebagai 

dasar untuk menyusun materi promosi investasi  tentang Kawasan Industri dan Potensi Investasi industri skala besar  

daerah  di Wilayah Barlingmascakeb.  

Sedangkan Tujuan penyusunan kajian ini adalah : 

1. Teridentifikasinya hal-hal terkait kondisi eksisting ketersediaan lahan, infrastruktur penunjang industri 

2. Terhimpunnya  data perencanaan pembangunan  Kawasan Industri   berdasarkan RTRW  dari masing-masing 

kabupaten 

3. Tesedianya informasi potensi Investasi di Barlingmascakeb  

4. Tersusunnya rekomendasi/masukan/saran bagi Pemerintah Provinsi/ Kabupaten bagi pengembangan Investasi di 

Wilayah Selatan Jawa Tengah 

Manfaat dari kegiatan ini adalah :  

1. Tersedianya informasi tentang profil Pengembangan Investasi di Barlingmascakeb yang dapat dijadikan sebagai 

salah satu peluang investasi  bagi calon investor.  

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan pengembangan wilayah khsusnya 

yang berkaitan dengan ivestasi di Regional Barlingmascakeb Khusunya di wilayah Selatan Jawa Tengah.   
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1.3 T A H A P A N 
K E G I A T A N 

 

1.3.1 S K O P A / TEBA KAJIAN 

 
 

Studi tentang potensi pengembangan investasi kawasan industri skala besar di  Barlingmascakeb dibatasi 

tidak seluruh daerah di 5 Kabupaten, akan tetapi hanya pada 3 kabupaten yaitu Banyumas, Cilacap dan Kebumen. 

Pertimbangan yang dipakai adalah ;  

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan.  

2. Merenspon program nasional yaitu pembangunan Jalan Lingkar Selatan Selatan (JLSS) dan Bandara Kulon 

Progo.   

3. Kawasan selatan Jawa Tengah secara regional memiliki kararkteristik yang sama dari aspek potensi ekonomi 

yang berbasis pada sumberdaya lokal, sehingga dipandang perlu membuat perencaan investasi  dalam kerangka 

kerjasama regional. Kerjasama regional tersebut yang dapat menjadi fondasi bagi  kekuatan ekonomi wilayah 

selatan yang mendasarkan pada prinsip “regional management”.   

 

1.3.2 P E N G U M P U L A N 

D A T A    L A P A N G A N 
 

Metode pengumpulan data adalah dengan :  

a. Indepth interview dan diskusi terfokus dengan SKPD terkait, yaitu Bidang Penanaman Modal pada Kantor/Badan 

Penamaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu, Bappeda, dan Dinas Perindustrian.  

b. Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk memberikan arahan dan fokus pada kajian pengembangan inevstasi maka dalam melakukan penggalian 

data disusun pedoman pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan.  

c. Jenis Data : 

1. Data Sekunder berupa : Daerah Dalam Angka tahun terakhir, Kajian tentang potensi daerah dan produk 

unggulan daerah  

2. Dokumentasi berupa Peraturan Daerah tentang RPIP, RPIK dan RTRW 
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1.3.3 S I S T E M A T I K A 

L A P O R A N 
 

Guna memberikan gambaran sejelas-jelasnya tentang potensi pengembangan investasi pada kawasan 

industri Barlingmascakeb maka laporan awal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:  

Bab 1. Pendahuluan  

Bab 2. Penelusuran Literasi dan Kerangka Berpikir   

Bab 3. Peluang Pemanfaatan Kawasan Industri  

Bab 4. Profil dan Potensi Daerah   

Bab 5. Kesimpulan dan Rekomendasi 
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II PENELUSURAN LITERASI dan 
KERANGKA BERPIKIR 

 

Arah Kebijakan Industri Nasional dalam upaya peningkatan daya saing industri secara berkelanjutan, salah 

satunya ditetapkan dengan menyusun perencanaan pembangunan industri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

pendekatan dua arah yaitu Pertama, pendekatan top-down, yaitu pembangunan industri direncanakan dengan 

memperhatikan prioritas serta ditentukan secara nasional. Kedua, pendekatan perencanaan secara bottom-up, yaitu 

pembangunan industri yang dilakukan dengan pendekatan penetapan kompetensi inti berlandaskan potensi dan 

keunggulan yang dimiliki daerah sehingga dapat menciptakan daya saing.  Secara umum, tujuan akhir dari Rencana 

Pembangunan Industri salah satunya adalah tercapainya bangun industri nasional tahun 2035. Bangunan atau 

konsruksi industri nasional terebut dibagi menjadi 5 komponen yang mencakup:  

1. Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang akan berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) 

perekonomian dimasa yang akan datang. Industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang 

mengandalkan sumber daya manusia berupa pengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.  

2. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang akan berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi 

pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.  

3. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur penghasil bahan baku disertai 

perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.  

4. Modal Dasar, yaitu faktor-faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang 

serta penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam 

kegiatan industri diantaranya adalah : Sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah 

lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri; Sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) sesuai bidang industri; 

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan 

efisiensi,  produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional.  

5. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan sebagai syarat agar tujuan pembangunan industri tercapai. 

Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan 

sumber daya di masa depan meliputi : Penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan 

kawasan peruntukkan Industri; Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha kondusif bagi 

sektor industri; Penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri 

nasional.  

Berdasarkan uraian di atas, maka bangun industri nasional yang perlu dibangun dan dikembangkan menurut 

konsep konstruksi  industri adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1. Bangunan Industri Nasional 

 

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 

Karena keterbatasan sumber dana yang ada maka kajian ini menggunakan pendekatan potensi daerah yang 

berpotensi investasi untuk dikembangkan atau mendukung  sektor industri pengolahan dengan mengoptimalkan 

kawasan peruntukan industri ataupun kawasan industri. Untuk melihat potensi daerah maka didekati dengan 2 model 

investasi dibidang industri yaitu 

A. Resourches Based Industry 

Industrialisasi di Indonesia merupakan strategi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dan berkesinambungan. Industrilaisasi yang terjadi harus bertumpu pada sektor manufaktur yang berbasis pada 

sumber daya alam (resource based). Menurut Menteri Keuangan (Bambang Brojo Negoro) : jika pada era tahun 

1990-an Indonesia berjaya dengan industri padat karya karena upah tenaga kerjanya yang murah, maka saat ini 

sudah saatnya menggeser pandangan tersebut. Hal ini dikarenakan, sudah banyak negara tetangga yang 

menawarkan upah tenaga kerja lebih murah dari Indonesia. Labor intensive (padat karya) sudah tidak mungkin. 

Masih berprospek, tapi tidak bisa jadi andalan utama.  

B. Footloose Industry 

Footloose industry merupakan jenis industri yang didirikan dengan hanya mempertimbangkan biaya produksi 

murah di lokasi baru, dan lokasi pabriknya mudah dipindah ke lokasi atau ke negara lain tanpa menanggung kerugian 

berarti atas investasi yang sudah ditanam. Footloose industry biasanya merupakan industri padat karya sehingga 



 

 

7 

tawaran upah buruh murah (Upah Minimum Kabupaten/Kota) menjadi salah satu pertimbangangan untuk 

berinvestasi. Dengan perkataan lain bahwa sumberdaya alam lokal tidak menjadi faktor utama dalam keputusan 

berinvestasi oleh bagi investor.  Dengan demikian footlose Industry  tidak selalu memanfaatkan atau mengolah bahan  

dari daerah tersebut sehingga  tidak memberikan nilai tambah bagi daerah.  

Untuk memetakan potensi investasi kedalam kategori industri andalan, industri pendukung dan industri hulu 

sesuai dengan  konstruksi bangunan industri pada  gambar 1, maka digunakan pendekatan Forward & Backward 

Linkagae Industry. Sedangkan untuk menemukan potensi yang dalam hal ini adalah modal dasar yang dimilik  

dilakukan dengan mencermati resourches based yang ada di daerah kabupaten.  

Sedangkan prasyarata berupa infrasturktur khususnya kawasan industri yang dalam hal ini adalah  potensi 

investasi pada Kawasan peruntukan industri dan Kawasan Industri dilakukan dengan menganalisis kebijakan daerah 

yang tertuang dalam Perda RTRW.  Kawasan Industri merupakan salah satu prasayarat yang mendorong 

pengembangan kegiatan industri yang telah lama diterapkan di Indonesia, sehingga terjadi integrasi antara aspek 

pertumbuhan ekonomi dan analisis keuntungan lokasi serta  keterkaitan antar wilayah.  Kondisi tersebut yang akan 

meciptakan efisiensi ekonomi yang meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat didorong secara maksimal. 

Oleh sebab itu beberapa teori mendukung  pembentukan kawasan industri dan menciptakan argumentasi yang cukup 

kuat sehingga kawasan industri menjadi penting dalam upaya membangun perekonomian suatu daerah.  

Beberapa argumentasi teoretis yang melatarbelakangi pembentukan kawasan industri adalah  

1. Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi terjadi melalui pusat-pusat pertumbuhan (growth center/growth pole) dan 

mempunyai kekuatan daya tarik (aglomerasi/polarisasi) 

2. Kegiatan investasi tidak tersebar merata tetapi mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan 

3. Kemajuan ekonomi regional terjadi sebagai dampak penyebaran (spread effect) melalui proses keterkaitan ke 

belakang dan ke depan (backward dan forward linkages) dan proses pelipatgandaan (multiplier effects).  

4. Konstelasi perwilayahan (regionalisasi) yang terjadi karena adanya : pusat-pinggiran; center-periphery; spokes-

hub  

5. Percepatan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui intervensi kebijakan (by design). 

6. Tanpa intervensi kebijakan adanya kawasan industri akan berdampak pada munculnya: back-wash effetcs > 

spread effects 

Atas dasar beberapa teori ekonomi regioan dan kewilayahan tersebut maka perlu ada dukungan wilayah 

peruntukan industri. Dimana ada ruang khusus bagi lokasi industri yang disebut dengan kawasan industri yang ideal 

dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi. Kondisi ideal tersebut tidak dapat terjadi  secara tiba-tiba. 

Untuk mecapai pengembangan sebuah pusat pertumbuhan secara baik dan terarah, diperlukan beberapa langkah 

dan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan secara berurutan 

mulai dari kegiatan pertama sampai dengan terakhir. Namun demikian, tentunya beberapa variasi dimungkinkan 

sesuai dengan jenis kegiatan dan industri yang direncanakan dapat diarahkan perkembangannya pada pusat 
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pertumbuhan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi wilayah bersangkutan. Berikut ini adalah tahapan yang 

harus dilakukan dan dilalui untuk sampai pada terbentuknya kawasan industri sebagaimana yang diidealkan:  

 Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan lokasi pusat pertumbuhan dengan memperhatikan 

berbagai keuntungan lokasi yang dimiliki dari masing-masing daerah.  

 Tahap kedua yang harus dilakukan adalah meneliti potensi ekonomi wilayah terkait berikut komoditi unggulan 

yang sudah dimiliki dan atau potensial untuk   dikembangkan 

 Tahap ketiga adalah meneliti keterkaitan hubungan input dan output dari masing-masing industri dan kegiatan 

yang potensial dikembangkan pada pusat pertumbuhan bersangkutan 

 Tahap keempat adalah menentukan jenis prasarana dan sarana yang diperlukan untuk pengembangan pusat 

pertumbuhan tersebut 

Berlatarbelakang dari agrumentasi teoretis dan pentahapan pencapaian kondisi ideal untuk suatu kawasan 

industri, maka pada bagian berikutnya dibahas tentang potensi ekonomi, dukungan kebijakan dan kesiapan daerah 

dalam menetapkan kasawan industri. Dengan harapan bahwa kesiapan daerah dalam menetapkan kawasan industri 

menjadi titik awal dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kawasan industri sebagai growth pool-

nya.  

TEORI LOKASI : Albert Weber (1909)  

Pemilihan lokasi industri didasarkan pada prinsip minimalisasi biaya. Lokasi setiap industri tergantung pada 

total biaya transportasi dan tenaga kerja dimana penjumlahan keduanya harus minimum. 

Setidak-tidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi lokasi industri, Industri akan berlokasi di tempat 

dimana biaya lebih murah, kemudahan  akses terhadap bahan baku dan produk akhir yang pada akhirnya adalah 

berorientasi pada  minimum/ efisiensi biaya.  Dan dampaknya terhadap aglomerasi atau deaglomerasi.  

1. Biaya transportasi tergantung pada bobot barang yang dipindahkan dan jarak antara asal sumber daya dan 

industri, sehingga titik terendah biaya transportasi menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan bakar dan 

distribusi hasil produksi.  Biaya transportasi akan bertambah secara proporsional dengan jarak. Titik terendah 

biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku (input) dan distribusi 

hasil produksi.  

2. Industri yang market-oriented akan menentukan lokasi yang memudahkan industri tersebut memasarkan produk 

mereka, sedangkan industri yang ingin meminimalisasi biaya transport ke raw materials akan berlokasi dekat 

dengan sumber bahan baku.  

3. Aglomerasi dan deaglomerasi mengarah pada dampak secara ekonomi regional, dimana adanya pengumpulan 

dan pertumbuhan yang terpusat akan memudahkan akses, perencanan wilayah dan berdampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung maupu tidak langsung.  

Secara teoretis kondisi ideal dalam pengembangan wilayah disebut dengan kerjasama regional. Kerjasama 

regional  merupakan bagian dari Regional Management, secara umum hal tersebut   merupakan konsep 
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pengembangan wilayah yang dibentuk oleh inisiator regional  dengan tujuan memobilisasi dan merealisasikan 

perencanaan pembangunan regional melalui dengan cara pengeloaan yang  profesional dalam upaya menjawab 

tantangan pembanguan (Abdurahman, 2005). Kerjasama regional yang tertata secara sengaja disebut dengan 

Regional Management. Regional Management dapat menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan wilayah 

dan mengindikasikan kesungguhan dari political will dalam menjawab tuntuntan pembangunan daerahnya, dimana 

dalam kenyataannya persaingan terjadi antar kabupaten/kota. Melihat kondisi tersebut maka dipandang perlu 

kerjasama pada tingkat regional untuk memanajemeni potensi yang dimiliki & tidak bersaing, tapi saling mendukung. 

Kemampuan sebuah region untuk mensinergikan sumberdaya yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

menjadi salah satu sasaran dalam pembentukan regional management.    

Berdasarkan beberapa pemikiran para ahli, hasil penelitian terdahulu dan rencana strategis perencanaan 

pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam Peraturan maka dilakukanlah kajian tentang potensi 

investasi industri  dan potensi investasi Kawasan industri.  
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III KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI 
DI KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. KEBUMEN 

 

3.1 KONDISI EKSISTING 

Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri 
 

Menggambarkan kondisi atau keberadaan kawasan peruntukan industry dan/atau kawasan industri hingga 

saat ini berdasarkan kesesuaian dengan Perda RTRW masing-masing kabupaten sebelum adanya perubahan Perda 

RTRW. 

Penggambaran meliputi luasan area kawasan seperti yang diatur dalam Perda tata ruang, luasan yang telah 

dimanfaatkan serta peruntukannya, serta luasan tersisa dari masing-masing kawasan yang berpotensi untuk 

dimanfaatkan bagi kegiatan industry (terutama industry besar). 

3.1.1 PENGATURAN 

Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri 
 

a RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

K a b u p a t e n  C i l a c a p 
 

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap termuat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten 

Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang RTRW Tahun 2011-2031, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa : 

“Penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis 

pertanian, industri, dan kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah”.  

Sedangkan secara khusus luasan kawasan peruntukan industri dan rinciannya diatur dalam pasal 39 ayat 

(1) dan (2). Dalam Pasal 39 Ayat (1) disebutkan luasan kawasan mencapai kurang lebih 1.295 hektar. 

Rincian luasan kawasan diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) yang meliputi : a. kawasan industri Cilacap seluas 

kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) hektar berada di perkotaan Cilacap; b. kawasan industri Karangkandri 

seluas kurang lebih 125 (seratus duapuluh lima hektar) hektar berada di Kecamatan Kesugihan; c. kawasan industri 

Bunton seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Adipala; d. kawasan industri 

Warung Batok seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar berada di Kecamatan Dayeuhluhur; dan e. kawasan 

industri Tinggarjaya seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Sidareja. 

b RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

K a b u p a t e n  B a n y u m a s 
 

Berdasarkan regulasi yang dimiliki, Sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa menjadi basis 

pertumbuhan ekonominya Kabupaten Banyumas. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang  RTRW yang menyatakan bahwa : “Penataan ruang wilayah Kabupaten 
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bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berbasis pertanian, 

pariwisata, serta perdagangan dan jasa didukung pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.” 

Namun demikian bukan berarti meninggalkan sektor-sektor lain terutama sektor industri, namun basis tetap 

pada sektor-sektor diatas dengan mendorong pemanfaatan sumberdaya (terutama sumber daya alam) yang 

berorientasi jangka panjang (suistainable). Salah satu langkahnya adalah dengan mendorong tumbuhnya industri-

industri dengan memeberi ruang wilayah yang diatur sesuai peruntukaanya dan bekekuatan hukum. Perda RTRW 

nomor 10 tahun 2011 sebagai regulasi salah satu pasalnya mengatur tentang kawasan industri besar yaitu dalam 

pasal 47 ayat (1) yang mengalokasikan luasan wilayah kurang lebih 580 (lima ratus delapan puluh) hektar yang 

meliputi Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Wangon, dan Kecamatan Ajibarang. Dalam 

implementasinya, total luasan keseluruhan kawasan tersebut mencapai 493,107  Ha dengan rincian luasan masing-

masing sebagai berikut1 : 

 Kec. Ajibarang : 352,280 Ha 

 Kec. Wangon : 37,163  Ha 

 Kec. Kemranjen : 92,160  Ha 

 Kec. Sokaraja      :          11,504   Ha 

b RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

K a b u p a t e n  K e b u m e n 
 

Sektor agribisnis menrupakan dasar dari pencapaian tujuan pengembangan wilayah di Kabupaten 

Kebumen, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031 yang berbunyi : “Tujuan penataan ruang wilayah 

Kabupaten adalah mewujudkan perkembangan wilayah Kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata 

pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman dan produktif”. 

Kemandirian ekonomi daerah yang tertuang dalam tujuan penataan ruang diatas dibutuhkan pengaturanya, 

termasuk pengaturan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri. Berkembangnya sektor industri tidak dapat 

dihindari, karena pada dasarnya sektor ini menjadi salah satu sektor penting yang menyumbang perekonomian 

(daerah). Namun demikian perlu pengaturan pemanfaatan ruang nya serta perlu juag menjaga keseimbangan antara 

industri di berbagai skala usaha. 

Pengaturan ruang untuk aktifitas industri skala besar diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Perda Nomor 23 Tahun 

2012 yang menyebutkan bahwa : Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

meliputi: a.Kecamatan Buayan; b.Kecamatan Petanahan; c. Kecamatan Kebumen; d. Kecamatan Sempor; dan e. 

Kecamatan Gombong. Sedangkan untuk industri skala menengah diatur dalam  

Sedangkan untuk industri skala menengah dituangkan dalam Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi : Kawasan 

peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a.Kecamatan Petanahan; b. 

                                                             
1 Sumber : Materi Rakor, disampaikan oleh DPMPTSP Kab Banyumas 
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Kecamatan Kebumen; c.Kecamatan Alian; d. Kecamatan Karanggayam; e. Kecamatan Prembun; f.Kecamatan 

Sempor; dan g. Kecamatan Gombong.  

3.1.2 PEMANFAATAN 

Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri 

a Kabupaten Cilacap 
 

Kawasan industri Cilacap seluas 154 ha telah dimanfaatkan seluas 135,5 Ha dengan pengguna sebanyak 

58 perusahaan/perorangan dan hanya menyisakan 11 ha saja yang juga telah dimanfaatkan satu perusahaan dan 

infrastruktur. Saat ini, melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kawasan Industri Cilacap akan 

diakuisisi untuk pelaksanaan proyek tersebut di wilayah loh manis seluas 64 ha. Proyek tersebut juga akan 

memanfaatkan tanah dengan status HGB seluas 5 ha di area yang sama. 

Untuk kawasan peruntukan industri Karangkandri seluas 125 ha telah dimanfaatkan oleh PT. Sumber 

Segara Primadaya sebagai operator PLTU, dengan total pemanfatan lahan kedepan mencapai 108 Ha. Kawasan 

seluas 125 he tersebut digunakan untuk mengeoperasikan PLTU 2 X 300 MW  dengan status sudah operasional, 

PLTU 1 x 660 MW  dalam tahap konstruksi, dan PLTU 1 x 1.000 MW  masih dalam tahap perizinan. Sisa luasan 

sekitar 17 hektar habis dipergunakan untuk prasarana. Dalam perubahan RTRW (sedang dalam proses) diperluas 

hingga 350 ha termasuk luasan eksisting 125 ha, sehingga akan tersedia 225 ha. Kawasan peruntukan industri 

Bunton dengan luasan mencapai 450 ha, telah digunakan oleh PLTU bunton seluas 52 ha. Luasan tersisa sekitar 398 

Ha direncanakan dibangun pusat kawasan industri dan telah dikeluarkan izin prinsip atas nama PT. PRIMANDIRI 

INDONESIA. Site plan kawasan industri bunton telah selesai disusun oleh kementrian perindustrian RI. 

Pada saat ini Izin prinsip sudah tidak berlaku, selain itu terdapat perbedaan antara permintaan seluas 250 

ha, dengan ketentuan perda (lama) yang hanya mengatur luasan maksimal 100 ha. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

perubahan regulasi apabila akan merealisasikan KPI tersebut menjadi Kawasan Industri (KI). Perubahan regulasi 

sudah dilakukan dengan diterbitkannnya perda baru dan sudah disyahkan dengan muatan pengaturan luasan 

maksimal mencapai 400 ha 

Kawasan peruntukan industri Warung Batok mencapai luasan 50 ha, baru dimanfaatkan seluas 15 ha oleh 

satu perusahaan industri pengolahan kayu yaitu PT. Waroeng Batok. Sisa luasan sebesar 35 ha belum ada arah 

pemanfaatan.  Kawasan  peruntukan  industri Tinggarjaya hanya memilikiluasan sebesar 5 ha dan telah 

dipergunakan oleh PT. Sung Chang, yang bergerak dalam industri rambut palsu seluas 2.5 ha. Luasan tersisa 

sebesar 2.5 ha telah dicadangkan untuk perluasan PT. Sung Chang sesuai permohonan awal pendirian. Kondisi saat 

ini, 2.5 ha tersisa berupa permukiman perdesaan. 

b Kabupaten Banyumas 
 

Kawasan di wilayah Kecamatan Ajibarang dengan alokasi seluas 352,280 ha telah dimanfaatkan Pabrik 

Semen dengan luasan mencapai 32,5 Ha dan Permukiman 124,49 Ha. Sisa luasan sebesar 195,29 Ha direncanakan 
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untuk pemanfaatan pengembangan industri semen  sebagai area penambangan, selanjutnya untuk ke depan 

diarahkan ke Ajibarang arah Tegal, seluas 195 hektar. 

Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Wangon dialokasikan seluas 37,163  Ha, saat ini kawasan 

tersebut telah dimanfaatkan sebagai area permukiman seluas 11,539 Ha dan tersisa 25,624 Ha. Kawasan ini 

memiliki kondisi topografi dikelilingi oleh pemukiman penduduk dan lahan berbukit, topografi tidak memungkinkan 

untuk industri. 

Untuk kawasan peruntukan di Kecamatan Kemranjen dengan alokasi seluas 92,160  ha pada saat ini 

dipakai untuk permukiman seluas 26,75 ha, lahan tersisa 65,41 ha pemerintah menetapkan kebijakan tidak akan 

dikembangkan karena masuk dalam wilayah pengembangan Perkotaan Purwokerto, atau dimanfaatkan untuk industri 

yang tidak memerlukan lahan yang luas. 

Sedangkan untuk kawasan yang termasuk dalam Kecamatan Sokaraja seluas 11,504   ha pada saat ini 

telah dimanfaatkan untuk pemukiman seluas 6,67 Ha, lahan tersisa seluas 4,834 Ha dipertahankan untuk 

persawahan, dengan pertimbangan luasan tidak memadai sebagai KPI terlebih lagi sebagai KI. 

c Kabupaten Kebumen 
 

Dari alokasi luasan dari kawasan peruntukan industri sperti yang diatur dalam Perda RTRW direncanakan 

sebagai kawasan industri menengah agroindustri yang meliputi Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Puring seluas 

100 ha dalam satu hamparan, saat ini lahan tersebut berstatus sebagai “kebun dinas”. Hambatan realisasi dari 

rencana tersebut terletak pada status lokasi , dimana dalam RTRW Kecamatan Puring tidak termasuk dalam 

kawasan peruntukan industri seperti yang diatur dalam muatan Pengaturan RTRW 

Rencana lain adalah mengembangkan kawasan industri Tanggulangin – Puring, kawasan ini belum 

dicadangkan dan Belum masuk dalam Muatan Pengaturan RTRW sehingga rencana tersebut terhambat. 

Dengan demikian kedua rencana tersebut akan terealisasi apabila regulasi (RTRW) telah direvisi dengan 

mengakomodasi wilayah-wilayah tersebut masuk dalam lokasi kawasan peruntukan industri. 

 

3.2 KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI dan KAWASAN 
INDUSTRI 

Dalam Perubahan RTRW 
Dalam bab ini menggambarkan rencana perubahan Perda RTRW masing-masing kabupaten yang memuat 

perubahan terkait dengan kawasan peruntukan industri dan/atau kawasan industri. 

Fokus penggambaran lebih diarahkan pada perubahan area kawasan baik dari sisi luas kawasan dan atau rencana 

peruntukannya, serta gambaran luasan yang belum direncanakan alokasi pemanfaatannya. 
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3.2.1 MUATAN DALAM PERUBAHAN RTRW 

Kabupaten Cilacap 
Perubahan Perda RTRW Kabupaten Cilacap CILACAP memuat perubahan muatan terkait dengan kawasan 

peruntukan industri. Dari sisi luasan, besaran dalam perubahan cukup signifikan dan tersebar hampir merata meliputi 

wilayah Cilacap Timur mencakup 3 (tiga) wilayah dan Cilacap Tengah meliputi 5 (lima) wilayah.  

Untuk wilayah Cilacap Timur perubahan kawasan peruntukan industri meliputi Kecamatan Adipala, 

Kecamatan Binangun dan Nusa Wungu dengan luasan peruntukan mencapai 1.200 ha. Sedangkan untuk 

Cilacap Tengah kawasan peruntukan industri seluas 13.000 ha mencakup Kecamatan Kampung Laut, Kecamatan 

Kawung Nganten, Kecamatan Jeruk Legi, dan Kutawaru. Dari total 13.000 ha penambahan luasan tersebut, lahan 

seluas 1.200 ha yang terletak di Kutawaru rencana dicadangkan sebagai Kawasan Industri. Masih di Cilacap Tengah, 

diluar luasan 13.000 ha tersebut Provinsi juga mengalokasikan lahan  di Bulu payung seluas 500 Ha, tepatnya 

berada di Kecamatan Sugihan hingga Karang Kemiri. 

3.2.2 MUATAN DALAM PERUBAHAN RTRW 

Kabupaten Banyumas 
 

 

Alternatif kawasan peruntukan industri yang dihasilkan dari analisis kesesuaian lahan terdapat di 9 (sembilan) 

kecamatan, dengan empat kawasan terdapat pada dua wilayah administratif yaitu di Rawalo-Jatilawang, Wangon-

Ajibarang, Wangon-Purwojati, dan Wangon-Jatilawang. Total luas lahan alternatif kurang lebih 3.073,35 hektar yang 

meliputi 28 lahan hamparan di 9 kecamatan. 

Rencana peruntukan KI seluas 1.250,74 ha dari 3.073,35 ha yang merupakan kawasan peruntukan industri, sehingga 

masih menyisakan 1.822,61 ha yang dapat dimanfaatkan kegiatan industri diluar kawasan industri. Peta masing-

masni wilayah tersaji dalam gambar berikut. 
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PETA PENGEMBANGAN WILAYAH LUMBIR 

 

Wilayah lumbir terbagi menjadi 10 lokasi dengan luasan masing-masing sebagai berikut : Lumbir-1 : 75 ha, Lumbir-2 : 

63 ha, Lumbir-3 : 307 ha, Lumbir-4 : 113 ha, Lumbir-5 : 245 ha, Lumbir-6 : 12 ha, Lumbir-7 : 175 ha, Lumbir-8 : 69 ha, 

Lumbir-9 : 71 ha, Lumbir-10 : 51 ha) 
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PETA PENGEMBANGAN WILAYAH WANGON-AJIBARANG-
JATILAWANG 

Kawasan Wangon-Ajibarang-Jatilawang tersebar kedalam 11 wilayah dengan luasan antara 40 

ha hingga 200 ha. Wilayah dengan luasan tersebut adalah Wangon-1 : 61 ha, Wangon-2 : 91 ha, 

Wangon-3 : 53 ha, Wangon-4 : 134 ha, Wangon-5 : 72 ha, Wangon-6 : 199 ha, Wangon-7 : 192 

ha, Wangon-8 : 146 ha, Ajibarang-1 : 45 ha, Ajibarang-2 : 74 ha, Ajibarang-3 : 41 ha)  

 

 
PETA PENGEMBANGAN WILAYAH AJIBARANG 

 Wilayah Ajibarang tersebar di 2 (dua) lokasi yaitu Ajibarang-1 : 45 ha, Ajibarang-2 : 74 ha, dan Ajibarang-3 : 41 ha. 
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PETA PENGEMBANGAN WILAYAH PEKUNCEN 

 

Wilayah Pekuncen tersebar di 2 (dua) kawasan dengan masing-masing luasan sekitar 70 hektar yaitu 

Pekuncen-1 : 76 ha dan Pekuncen-2 : 71 ha. 

 

 
PETA PENGEMBANGAN WILAYAH RAWALO 

 

Wilayah Rawalo tersebar di 2 (dua) kawasan dengan masing-masing luasansebagai berikut Rawalo-1 : 173 ha, dan 

Rawalo 2 : 63 ha. 
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PETA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIBAGOR 

 

Wilayah Kalibagor menempati kawasan seluas  86 ha. 

 

 

 
PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMBANG 

Wilayah Sumbang menempati kawasan seluas  152 ha. 
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"Pengembangan kawasan industri dapat dikembangkan pada kawasan peruntukan industri sepanjang memenuhi 

ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kawasan industri". 

Berdasarkan pendekatan kesesuaian yang dilakukan pada kajian yang telah dilaksanakan, dari hasil alternatif 

kawasan peruntukan industri yang dipilih, prioritas pengembangan kawasan insdustri di Kabupaten Banyumas adalah 

pada ketersediaan lahan minimal 50 hektar dalam satu hamparan dan berada pada aksesibilitas langsung/ berhimpit 

pada jalur pergerakan regional arteri primer dan kolektor primer.  

Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dipetakan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan lebih 

lanjut sebagai kawasan industri, seperti terlihat dalam tabel berikut. 

 

 

3.2.3 MUATAN DALAM PERUBAHAN RTRW 

Kabupaten Kebumen 
 

Perluasan Kawasan Peruntukan meliputi Kecamatan Petanahan, Kecamatan Puring, dan Kecamatan Klirong. 

Dicadangkan seluas 319 Ha dalam satu hamparan (dari 100 ha). 119 Ha merupakan tanah pemerintah kabupaten. 

Peruntukan saat ini : Kebun Dinas; 200 ha selebihnya kepemilikan oleh masyarakat 
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3.3 PELUANG PEMANFAATAN KAWASAN 

Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri 
 

Peluang pemanfaatan kawasam menggambarkan luasan dan lokasi kawasan peruntukan industri eksisting 

sesuai RTRW sebelum perubahan yang masih dapat dimanfaatkan serta luasan dan lokasi kawasan yang termuat 

dalam RTRW perubahan. 

Kedua kondisi tersebut menjadi titik penggambaran peluang pemanfaatan kawasan untuk kegiatan Industri (terutama 

industry besar). 

3.3.1 PELUANG PEMANFAATAN KAWASAN 

di Kabupaten Cilacap 
 

Pada dasarnya luasan kawasan peruntukan industri berdasarkan ketentuan Perda Nomor 9 Tahun 2011 

Tentang RTRW yang berlaku hingga saat ini hanya menyisakan luasan kurang lebih 35 hektar, sehingga yang 

realistis dilakukan adalah menawarkan luasan yang tersisa. Pada saat ini Kabupaten Cilacap sedang berupaya untuk 

melakukan revisi perda RTRW yang memuat perubahan atas kawasan peruntukan industri. Total “tambahan” luasan 

dalam rancangan perda RTRW mencapai kurang lebih 14.700 hektar, dengan rincian Cilacap Timur (Kec Adipala, 

Kec Binangun dan Nusa Wungu) mencapai 1.200 ha, Cilacap Tengah (Kec Kampung Laut, Kec Kawung Nganten, 

Kec Jeruk Legi, Kutawaru) mencapai 13.000 hektar dimana seluas 1.200 hektar telah dicadangkan sebagai lokasi 

kawasan industri, dan wilayah Bulupayung (alokasi dari provinsi yang berada di Sugihan hingga Karang Kemiri) 

seluas 500 hektar.  

Dengan demikian untuk waktu ke depan (paska disahkan revisi perda RTRW) akan tersedia tambahan 

luasan kawasan peruntukan industri kurang lebih seluas 13.500 hektar, diluar yang telah dicadangkan sebagai KI 

(1.200 hektar) dan sisa luasan saat ini (35 hektar) 

Secara tabulasi digambarkan sebagai berikut. 

No Lokasi Luasan Keterangan 

1 Kawasan peruntukan industri Warung Batok (eksisting) 35 ha Sisa dari total 50 ha & telah 

dimanfaatkan 15 ha 

2 CILACAP TIMUR : Kec Adipala, Kec Binangun dan Nusa 

Wungu 

1.200 ha 

  

  

3 CILACAP TENGAH : Kec Kampung Laut, Kec Kawung 

Nganten, Kec Jeruk Legi, Kutawaru 

11.800 ha (13.000 ha – 1.200 ha pencadang 

an KI) 

4 CILACAP TENGAH : Bulu payung (diluar 13.000)  500 Ha Provinsi mengalokasikan berada di 

Sugihan hingga Karang Kemiri 
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3.3.2 PELUANG PEMANFAATAN KAWASAN 

di Kabupaten Banyumas 
Luasan kawasan peruntukan industri seperti diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2011 tentang RTRW yang 

meliputi Kec. Ajibarang, Kec. Wangon, Kec. Kemranjen, Kec. Sokaraja semua telah dimanfaatkan dan sebagian 

luasan tidak lagi diperuntukan bagi kegiatan industri, sehingga berdasarkan perda RTRW yang berlaku saat ini tidak 

lagi tersisa lokasi untuk kegiatan industri. Oleh sebab itu Kabupaten Banyumas sedang melakukan revisi Perda No. 

10 Tahun 2011. 

Dalam muatan rancangan perda yang sedang dalam proses dialokasikan luasan kawasan peruntukan 

industri sebesar 3.073,35 hektar yang tersebar di 10 lokasi kawasan yaitu Kawasan Ajibarang (160,17 ha), Kalibagor 

(86,27 ha), Lumbir (1.280,76 ha), Pekuncen (146,81 ha), Rawalo (63,20 ha), Rawalo-Jatilawang (173,21 ha), 

Sumbang  (152,20 ha), Wangon (749,39 ha), Wangon-Ajibarang (199,23 ha), dan Wangon-Jatilawang (62,10 ha). 

Dari total 3.073,35 hektar kawasan peruntukan yang diusulkan, 1.250,74 hektar diantaranya direncanakan untuk 

dicadangkan sebagai kawasan industri. Dengan demikian di masa datang terdapat sekitar 1.822,61 hektar yang 

tersebar di 8 titik lokasi kawasan peruntukan industri yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi industri terutama 

industri besar. 

Secara tabulasi kondisi diatas dapat digambarkan sebagai berikut 

Nomor Kecamatan Luas (Ha) Rencana Peruntukan KI Kawasan Non KI 

1 Ajibarang 160,17   160,17  

2 Kalibagor 86,27   86,27  

3 Lumbir 1.280,76 363,17 917,59  

4 Pekuncen 146,81   146,81  

5 Rawalo 63,20 

236,42 0 

6 Rawalo-Jatilawang 173,21 

7 Sumbang 152,20   152,20  

8 Wangon 749,39 

651,15 359,57  9 Wangon-Ajibarang 199,23 

10 Wangon-Jatilawang 62,10 

Total 3.073,35 1.250,74 1.822,61 
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3.3.3 PELUANG PEMANFAATAN KAWASAN 

di Kabupaten Kebumen 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang RTRW, menetapkan kawasan 

peruntukan industri besar meliputi Kecamatan Buayan, Petanahan, Kebumen, Sempor, dan Gombong. Luasan 

kelima lokasi kawasan peruntukan industri besar tersebut tidak secara spesifik disebutkan dalam muatan perda 

(catatan : KPI diatur dalam pasal 36). Namun terdapat kawasan seluas 100 hektar (berupa kebun dinas) yang 

direncanakan sebagai kawasan industri menengah agroindustri. Lokasi tersebut berada di Kecamatan Petanahan 

dan Kecamatan Puring, sedangkan dalam Perda No. 23 tahun 2012 Kecamatan Puring tidak termasuk dalam muatan 

pengaturan RTRW . Kabupaten Kebumen pada saat ini sedang melakukan proses revisi perda RTRW yang ada, 

salah satu muatan perubahan antara lain mengalokasikan lahan seluas 319 hektar sebagai lokasi Kawasan Industri 

(sebagai perluasan semula 100 ha) dengan rincian 119 ha merupakan tanah pemerintah kabupaten dengan 

peruntukan saat ini sebagai Kebun Dinas; sedangkan 200 ha selebihnya kepemilikan oleh masyarakat. Lokasi lahan 

tersebut berada di Kecamatan Petanahan, Kecamatan Puring, dan Kecamatan Klirong; selain itu, perubahan perda 

tersebut juga memasukan Kecamatan Puring sebagai Kawasan Peruntukan Industri sehingga lokasi lahan seluas 

319 hektar sesuai dengan ketentuan yang ada. Rencana kawasan industri tersebut telah termuat dalam RPJMD, 

dimana kawasan industri tersebut diarahkan untuk industri-industri yang mendukung agro industri (seperti : industri 

traktor, dsb) dan kawasan industri akan dikelola oleh swasta (termuat dalam Perda Pengelolaan KI). Dari seluas 319 

hektar tersebut, seluas 119 hektar direncanakan untuk pembangunan pelabuhan. 

RENCANA KAWASAN PELUANG 

PEMANFAATAN & 

LUASAN 

CATATAN 

Rencana peruntukan 

kawasan industri (termuat 

dalam RPJMD). 

Kecamatan 

Petanahan dan 

Kecamatan Puring 

Dicadangkan 

seluas 319 Ha 

dalam satu 

hamparan 

 119 Ha merupakan tanah pemerintah 

kabupaten. Peruntukan saat ini : 

Kebun Dinas; 200 ha selebihnya 

kepemilikan oleh masyarakat 

 Kecamatan Puring sebagai KPI diatur 

dalam muatan Perda RTRW 

Perubahan 

 KI dikelola oleh swasta (termuat 

dalam Perda Pengelolaan KI) 

Rencana Pembangunan 

Pelabuhan 

Di Kecamatan 

Petanahan dan 

Kecamatan Klirong 

Direncanakan 

menempati lahan 

seluas 119 ha 

(masuk dalam 319 

yang diperuntukan 

KI) 

 Tahap pendirian  sebagai pelabuhan 

perikanan (sebagai pendukung KI & 

pengganti pelabuhan perikanan 

cilacap sebagai pendukUng KI diawal 

operasional) 
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IV PROFIL dan POTENSI DAERAH BARLINGMASCAKEB 
SERTA ARAH PENGEMBANGAN INVESTASI 

 

Dalam membuat profil daerah yang berfokus pada komoditas potensial & Rekomendasi Investasi, 

diperlukan dilakukannya pemetaan terlebih dahulu agar sistematika penyusunan detail, jelas, terukur dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menyusun pemetaan daerah diperlukan juga pendekatan yang dapat 

dijelaskan secara rinci pada gambar di bawah ini. 

Gambar 2. Pendekatan Pemetaan Daerah 

 

Kinerja investasi suatu daerah dapat dikatakan berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu 

perencanaan sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang 

telah dicapai. Dalam menyusun perencanaan peningkatan kinerja investasi perlu menggunakan alat ekonomi yaitu 

data-data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu sehingga kebijakan dan 

strategi yang akan diambil dapat tepat sasaran. Pada bagian ini digambarkan mengenai beberapa indikator ekonomi 

yang memengaruhi investasi, yaitu rata – rata pertumbuhan ekonomi, jumlah usaha menurut lapangan usaha, dan 

jumlah usaha menurut skala. Detail informasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 3. Grafik Rata – Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten 

Kebumen Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2011 – 2016 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, tahun 2017 

Secara umum pertumbuhan ekonomi pada 3 Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah tersebut mengalami 

peningkatan sejak tahun 2011 – 2016, hal ini menunjukkan kinerja yang cukup positif. Secara teoritis indikator 

pertumbuhan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kinerja investasi daerah. Sebagaimana digambarkan pada 

gambar 3. 

Gambaran ekonomi Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap dapat dilihat dari 

jumlah usaha menurut lapangan usaha pada tahun 2016. 
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Gambar 4. Grafik Jumlah Usaha / Perusahaan Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Cilacap, Kabupaten 
Banyumas, Kabupaten Kebumen Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017 Hasil  Sensus Ekonomi 2016,  diolah 

Dilihat dari segi kuantitas, Sektor usaha yang paling mendominasi ialah sektor perdagangan besar dan eceran; 

reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang berada pada Kabupaten Banyumas yang jumlahnya mencapai 

86.880 unit usaha. Pada sektor yang sama pula jenis usaha ini mendominasi Kabupaten Kebumen dan Kabupaten 

Cilacap, yang jumlahnya berturut – turut ialah 71.006 unit usaha dan 84.257 unit usaha. Sektor kedua yang 

mendominasi ialah sektor industri pengolahan yakni mencapai 66.552 unit usaha pada Kabupaten Kebumen, 63.118 

unit usaha pada Kabupaten Banyumas serta 54.648 unit usaha pada Kabupaten Cilacap. 

Potensi ekonomi Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap dapat dilihat dari jumlah 

usaha menurut skala usaha pada tahun 2016. 
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Gambar 5. Grafik Jumlah Usaha / Perusahaan Menurut Skala Usaha Di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, 
Kabupaten Kebumen Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017 Hasil  Sensus Ekonomi 2016,  diolah 

Dilihat dari segi kuantitas, Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan kegiatan usaha dominan di ketiga kabupaten 

tersebut pada tahun 2016. Hasil sensus ekonomi menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki UMK 

terbanyak yakni 214.329 unit usaha. Disusul oleh Kabupaten Cilacap sebesar 190.264 unit usaha, dan Kabupaten 

Kebumen 181.365 unit usaha. 

Kontras dengan Usaha Menengah Besar (UMB). Kabupaten Banyumas lagi – lagi menduduki peringkat 

teratas yaitu dengan 2.231 unit usaha, angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah UMK. Kabupaten 

Cilacap mampu menyusul di peringkat kedua yaitu sebesar 1.583 unit usaha, dan Kabupaten Kebumen sebesar 

1.125 unit usaha. 
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4.1 PROFIL EKONOMI dan POTENSI DAERAH 

Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, dan Kab. Kebumen 
 

4.1.1 KABUPATEN BANYUMAS 

 
 

a Analisis Potensi Sektoral 
 
Pendekatan untuk melihat potensi sektoral daerah dapat dilakukan dengan analisis PDRB melalui 

perhitungan Indeks Dominasi Sektoral (IDS) dan Indeks Potensi Pengembangan Sektoral (IPPS).  Pertumbuhan 

ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian daerah dalam memproduksi 

barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biayanya 

diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan output per kapita. 

PDRB adalah total nilai pasar dari barang – barang akhir dan jasa – jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian 

selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Berikut ini digambarkan kinerja ekonomi Kabupaten Banyumas 

sejak tahun 2011 – 2016, dengan menggunakan analisis internal daerah yang tertuang dalam matriks Tipologi 

Klassen diperoleh gambaran perkembangan dan prospek sektoral sebagai berikut :  

Gambar 6. Analisis Internal Kabupaten Banyumas Berdasarkan PDRB Tahun 2011 - 2016 

 

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, diolah 

Berdasarkan hasil analisis internal daerah dalam kurun waktu 2011 – 2016 sektor dominan di Kabupaten 

Banyumas adalah industri sektor pengolahan dan juga sektor informasi dan komunikasi. Sektor – sektor tersebut 

mendominasi perekonomian daerah, artinya bahwa sektor tersebut memberikan sumbangan terhadap PDRB daerah 

lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Program kebijakan pemerintah di Kabupaten Banyumas bagi 
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peningkatan peran sektor – sektor tersebut sebaiknya diarahkan untuk memperluas aksesibilitas pada pasar baik 

lokal, regional, bahkan global sehingga akan mendorong sektor tersebut untuk meningkatkan permintaan pasar. 

Dengan demikian sektor tersebut diharapkan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian yang 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam rangka pengembangan investasi daerah, 

pemerintah berperan dalam menentukan arah kebijakan investasi yang mendorong minat investasi untuk mengolah 

produksi dari kedua sektor tersebut, yang pada akhirnya dapat menjadi penghela pertumbuhan ekonomi dan 

investasi daerah. 

b Analisis Komoditas Potensial dan Rekomendasi Investasi 
 

Gambar 7.  Analisis Komoditas Potensial dan Rekomendasi Investasi 

 

Sumber:  Data Primer, diolah. 

Gambar di atas menjelaskan komoditas potensial dan rekomendasi investasi untuk daerah Kabupaten 

Banyumas. Industri besar yang berinvestasi di Kabupaten Banyumas ialah industri semen dan industri menengah 

besar yang berinvestasi di Kabupaten Banyumas yaitu industri minyak atsri dan industri pengolahan kayu. Industri 

yang telah disebutkan di atas sudah berorientasi ekspor. Pengembangan produk unggulan daerah diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan daerah yang salah satu indikatornya tercermin melalui PDRB. Sebagaimana telah 

dijelaskan diatas bahwa sektor dominan di Kabupaten Banyumas ialah industri tanaman pangan (pertanian), industri 

perkebunan, industri peternakan, dan industri perikanan serta industri konstruksi (energi dan mineral) maka akan 
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lebih baik jika pemerintah memfokuskan pengembangan produk unggulan yang berupa produk primer yang dapat 

diolah di Kabupaten Banyumas agar nilai tambahnya dapat dinikmati oleh Kabupaten Banyumas sendiri, beberapa 

produk / jenis usaha seperti: 

 Ketela pohon dapat dibuat menjadi tepung mocav. Tepung ini merupakan tepung singkong yang dimodifikasi 

secara mikrobiawi sehingga dihasilkan menghasilkan tepung singkong yang memiliki kualitas baik yaitu tidak 

berbau singkong, lebih halus, lebih putih, tahan lama, dibandingkan dengan tepung singkong biasa atau tepung 

gaplek. Oleh karena itu, tepung mocaf (modified cassava flour) dapat digunakan untuk mensubstitusi tepung 

terigu 30-100% yang bergantung pada jenis produknya. Atau bisa juga menjual pati singkong (tapioka). Kedua 

produk tersebut bernilai jual tinggi dan memiliki potensi pasar yang besar baik lokal, nasional, maupun ekspor. 

Faktor penting yang menjadi pertimbangan pengembangan industri ini ialah dilakukan / diproduksi oleh sebagian 

besar Rumah Tangga Petani (RTP). 

 Kelapa deres yang diambil niranya dan kemudian diolah menjadi gula semut. Produk ini juga bernilai jual tinggi 

dan memiliki potensi pasar yang besar baik lokal, nasional, maupun ekspor. 

 Kambing etawa juga dapat menjadi pilihan yang menjanjikan dimana susu kambingnya dapat diolah dan 

diproduksi. Produk ini juga memiliki nilai jual yang tinggi  

 Gurame yang melimpah dapat dimanfaatkan untuk membuat usaha pengalengan ikan, yang memiliki potensi 

pasar yang besar baik lokal, nasional, maupun ekspor. 

 Dominannya sektor konstruksi merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten Banyumas berkembang ke arah 

perdagangan dan jasa, terutama perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini didominasi dengan adanya retail 

modern seperti pusat perbelanjaan, pasar, dan jasa perhotelan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya Mall, 

Retail Modern dan Hotel di Kota Purwokerto. 
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4.1.2 KABUPATEN CILACAP 
 

a Analisis Potensi Sektoral 
 

Potensi daerah di dekati dengan melakukan analisis PDRB melalui perhitungan Indeks Dominasi Sektoral 

(IDS) dan Indeks Potensi Pengembangan Sektoral (IPPS). Gambaran kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Cilacap yang dilihat dari PDRB sejak tahun 2011 – 2016, dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. 

Gambar 8. Analisis Internal Kabupaten Cilacap Berdasarkan PDRB Tahun 2011 – 2016 

 

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap, diolah 

Berdasarkan hasil analisis internal daerah dalam kurun waktu 2011 – 2016 sektor dominan di Kabupaten 

Cilacap adalah industri sektor pengolahan dan juga sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor – sektor 

tersebut mendominasi perekonomian daerah, artinya bahwa sektor tersebut memberikan sumbangan terhadap PDRB 

daerah lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Program kebijakan pemerintah di Kabupaten Cilacap bagi 

peningkatan peran sektor – sektor tersebut sebaiknya diarahkan untuk memperluas aksesibilitas pada pasar baik 

lokal, regional, bahkan global sehingga akan mendorong sektor tersebut untuk meningkatkan permintaan pasar. 

Dengan demikian sektor tersebut diharapkan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian yang 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam rangka pengembangan investasi daerah, 

pemerintah berperan dalam menentukan arah kebijakan investasi yang mendorong minat investasi untuk mengolah 

produksi dari kedua sektor tersebut, yang pada akhirnya dapat menjadi penghela pertumbuhan ekonomi dan 

investasi daerah. 
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b Analisis Komoditas Potensial dan Rekomendasi Investasi 
 

Gambar 9. Analisis Komoditas Potensial Dan Rekomendasi Investasi 

 

Sumber: Data Primer, Diolah 

Gambar di atas menjelaskan komoditas potensial dan rekomendasi investasi untuk daerah Kabupaten 

Cilacap. Industri besar yang berinvestasi di Kabupaten Cilacap ialah industri kilang & industri turunan dan industri 

menengah besar yang berinvestasi di Kabupaten Cilacap yaitu industri pengolahan kayu. Srategi kebijakan 

pengembangan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan cara pengembangan produk unggulan daerah melalui 

pendekatan kelembagaan lokal pendukung, pengembangan kompetensi lokal, pengembangan perekonomian 

berbasis bahan baku lokal, pemanfaatan teknologi yang tepat dan pemilihan lokasi. Pengembangan produk unggulan 

daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang salah satu indikatornya tercermin melalui PDRB. 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa sektor dominan di Kabupaten Cilacap ialah industri tanaman pangan 

(pertanian), industri perkebunan, industri peternakan, dan industri perikanan serta industri konstruksi (energi dan 

mineral) maka akan lebih baik jika pemerintah memfokuskan pengembangan produk unggulan yang berupa produk 

primer yang dapat diolah di Kabupaten Cilacap agar memiliki nilai tambah. Produk unggulan Kabupaten Cilacap 

ialah: 

1. Mocav 

2. Tapioka 

3. Gula semut 

4. Pengalengan ikan laut (udang vaname) 

5. Produk pengolahan kayu 

6. Pengolahan dari produk sektor konstruksi energi & mineral 
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4.1.3 KABUPATEN KEBUMEN 
 

a Analisis Potensi Sektoral 
 

Untuk melihat potensi daerah digunana analisis terhadap PDRB dengan perhitungan Indeks Dominasi 

Sektoral (IDS) dan Indeks Potensi Pengembangan Sektoral (IPPS). Kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Kebumen dengan menggunakan analisis IDS dan IPPS terlihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 10. Analisis Internal Kabupaten Kebumen Berdasarkan PDRB Tahun 2011 – 2016 

 

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, diolah 

Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai PDRB menunjukkan bahwa di Kabupaten Kebumen 

yang menjadi sektor dominan adalah Industi sektor pengolahan, industri sektor konstruksi, industri sektor 

perdagangan besar dan eceran, industri sektor reparasi mobil dan sepeda motor, dan industri sektor jasa pendidikan. 

Sektor – sektor tersebutlah yang mendominasi perekonomian daerah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor 

tersebut memberikan sumbangan terhadap PDRB daerah lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Sektor 

potensial di Kabupaten Kebumen namun belum dominan berperan dalam pembangunan ekonomi adalah sektor 

pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan 

komunikasi, real estate, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. 

Dengan meningkatnya permintaan dan memanfaatkan teknologi tinggi maka sektor tersebut akan terangkat 

dan memberikan konstribusi lebih besar terhadap perekonomian dari tahun ke tahun. Dalam rangka pengembangan 

investasi daerah pemerintah terutama yang berkompeten terhadap kebijakan investasi yang memanfaatkan produksi 

dari sektor tersebut. 

Pengadaan Listrik dan Gas ; 
Transportasi dan Pergudangan ; 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum ; Informasi dan 
Komunikasi ;  Real Estate ; Jasa 
Perusahaan ; Jasa Kesehatan 
dan Kegiatan Sosial ; Jasa 
lainnya 

IPPS Industri Pengolahan ; 
Konstruksi ; Perdagangan 
Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor ;  
Jasa Pendidikan 
 
 
                                       
                                                 IDS  

                                                      < 1   >  

Pertambangan dan Penggalian ; 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 
; Jasa Keuangan dan Asuransi ; 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

 Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 
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b Analisis Komoditas Potensial dan Rekomendasi Investasi 

Gambar 11. Analisis Komoditas Potensial dan Rekomendasi Investasi 

 
Sumber: Data Primer, diolah. 

Gambar di atas menjelaskan komoditas potensial dan rekomendasi investasi untuk daerah Kabupaten 

Kebumen. Industri besar yang berinvestasi di Kabupaten Kebumen ialah industri semen. Srategi kebijakan 

pengembangan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan cara pengembangan produk unggulan daerah melalui 

pendekatan kelembagaan lokal pendukung, pengembangan kompetensi lokal, pengembangan perekonomian 

berbasis bahan baku lokal, pemanfaatan teknologi yang tepat dan pemilihan lokasi. Pengembangan produk unggulan 

daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang salah satu indikatornya tercermin melalui PDRB. 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa sektor dominan di Kabupaten Kebumen ialah industri tanaman pangan 

(pertanian), industri perkebunan, industri peternakan, dan industri perikanan serta industri konstruksi (energi dan 

mineral) maka akan lebih baik jika pemerintah memfokuskan pengembangan produk unggulan yang berupa produk 

primer yang dapat diolah di Kabupaten Cilacap agar memiliki nilai tambah produknya. Produk unggulan Kabupaten 

Cilacap ialah : 

1. Mocav 

2. Tapioka 

3. Pakan Ternak 

4. Gula semut 

5. Industri Serat Kelapa 

6. Pembibitan, penggemukan & pengolahan daging sapi 

7. Semen 
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4.2 ARAH PENGEMBANGAN INDUSTRI 
BERDASARKAN POTENSI DAERAH dan RPIP PROVINSI 
JAWA TENGAH 

 

Dalam kondisi ideal maka potensi investasi sebaiknya diarahkan pada kegiatan investasi yang berbasis pada 

Resourches Based Industry. Akan tetapi tidak semua daerah memiliki potensi dan ketersediaan sumberdaya yang 

dalam skala ekonomis dapat menguntungkan bagi investor. Sementara disisi lain dukungan infrastruktur dan posisi 

geografis menguntukan bagi suatu daerah untuk mambuka diri terhadap jalur distribusi barang maupun jasa, dan 

memiliki wilayah/ ruang  yang luas untuk membangun kawasan industri. Sebagaimana yang terjadi di Wilayah 

Barlingmascakeb, yang secara khusus di Kabupatnan Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap, 

dimana ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik agronomi, jenis industri dan kebijakan RTRW yang berbeda. 

Kabupaten Cilacap memiliki kawasan industri tetapi tidak memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat diolah dan 

memilik nilai tambah bagi daerahnya. Kabupaten Kebumen tidak memiliki luasan lahan yang cukup untuk membuat 

kawasan industri, akan tetapi memiliki sumberdaya alam dan potensi pengembangan industri yang berbasis pada 

resouches based. Kabupaten Banyumas sudah tidak memiliki luasan wilayah yang cukup untuk membangun 

kawasan industri akan tetapi ada beberapa jenis sumber daya alam yang dapat  berpotensi untuk dikembangkan bagi 

usaha skala besar. Kerjasama regional menjadi salah satu alternatif mengatasi ketimpangan antara kepentingan 

potensi sumberdaya alam yang tidak dapat memenuhi kriteria ekonomis pada kegiatan investasi dan 

mengoptimalkan potensi wilayah yang memiliki ruang yang cukup untuk membangun kawasan industri bagi usaha 

skala besar. Pada bagian ini direkomendasikan beberapa potensi daerah berbasis sumberdaya (Resouches Based) 

yang memiliki potensi investasi pada skala usaha besar sampai menengah di 3 Kabupaten Wilayah Pansela dan 

sekaligus kemungkinan kerjasama regional  yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan inefisiensi 

ekonomi.  
 

4.2.1 KABUPATEN BANYUMAS 
 

Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik sebagai wilayah yang berkembang dengan sektor industri 

pengolahan sebagai leading sector. Dalam perkembangannya perekonomian Kabupaten Banyumas ditopang juga 

oleh sektor Jasa  mendukung pariwisata yang tergolong dalam penyedia jasa akomodasi dan makan minum, yaitu  

hotel dan restoran.  

A. Potensi sektor primer  (Resourches Based Industry) yang berpotensi mendatangkan investasi skala besar dan 

menengah adalah : Kelapa : Industri turunan produk kelapa seperti VCO, Minyak kelapa, Palm Sugar (gula 

semut & gula merah), coco fiber (sebutret/ kasur lateks , tali, anyaman, keset, media tanam); Kambing Etawa : 

industri pengolahan susu kambing cair menjadi  susu bubuk, Minyak Atsiri : Industri penyulingan minyak atsiri. 

B. Potensi Footloose Industry adalah : Konveksi : Batik dan Garmen.  
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4.2.2 KABUPATEN CILACAP 

A. Potensi sektor primer  (Resourches Based Industry) yang berpotensi mendatangkan investasi skala besar dan 

menengah adalah :  

1) Kelapa : Industri turunan produk kelapa seperti VCO, Minyak kelapa, Palm Sugar (gula semut & gula 

merah), coco fiber (sebutret/ kasur lateks , tali, anyaman, keset, media tanam).     

2) Sapi PO : Industri hulu dan hilir yang berbasis pada sapi, mulai dari pembibitan, penggemukan, peternakan, 

pengolahan hasil daging  (penggalengan daging, abon, dendeng),   handy craft berbahan baku kulit & 

tanduk, industri pengolahan makanan non daging (kulit, lidah, paru dll).  

3) Hasil Laut : Pengolahan hasil laut, pengalengan hasil laut, industri farmasi   

4) Hasil tambak Udang Faname : Pengolahan hasil udang 

5) Kayu  : industri pengolahan kayu, Mebel & furniture,  Handy Craft berbahan kayu 

B. Potensi Footloosed Industry 

Industri  kimia, pemanfaatan limbah/ sisa hasil produksi pengolahan minyak 

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 -2037 yang selanjutnya disebut RPIP 2017-2037 

adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah. Oleh sebab itu arah 

Pengembangan Industri Kabupaten  sebaiknya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 

Tahun 2017. Dalam dokumen Perda tersebut tercantum arah pengembangan industri di 3 Kabupaten wilayah pantai 

selatan adalah sebagi berikut :  

Tabel Arah Pengembangan Industri Menurut Perda No 10/2017 Tentang RPIP 

Klasifikasi Industri Kabupaten 

Industri Pengolahan Susu Banyumas  

Industri Gula berbahan baku tebu, kelapa, aren Banyumas, Cilacap, Kebumen  

Industri kulit/ barang dari Kulit & Alas Kaki  Kebumen  

Industri Petrokimia Hulu Cilacap 

Industri Oleokimia (Minyak Atsiri) Banyumas  

Sumber : Perda Provinsi Jawa Tengah  No 10 Tahun 2017, diolah  

Berdasarkan hasil analisis potensi dan Perda No 10 Tahun 2017 maka ditemukan adanya beberapa 

kesamaan komoditas. Empat dari lima  klasifikasi industri yang ada di dalam RPIP telah sesuai dengan hasil analisis. 

Industri yang belum teridentifikasi dari hasil analisis adalah industri kulit/ barang dari kulit dan alas kaki.Potensi yang 

muncul dari limbah atau sisa produk sapi yang dihasilkan ke Kebumen kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk 

produk industri yang dimaksud dalam RPIP Jawa Tengah tersebut.  
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4.2.3 KABUPATEN KEBUMEN 
 

A. Potensi sektor primer  (Resourches Based Industry) yang berpotensi mendatangkan investasi skala besar dan 

menengah adalah :  

1) Kelapa : Industri turunan produk kelapa seperti VCO, Minyak kelapa, Palm Sugar (gula semut & gula 

merah), coco fiber (sebutret/ kasur lateks , tali, anyaman, keset, media tanam).     

2) Sapi PO : Industri hulu dan hilir yang berbasis pada sapi, mulai dari pembibitan, penggemukan, peternakan, 

pengolahan hasil daging  (penggalengan daging, abon, dendeng),   handy craft berbahan baku kulit & 

tanduk, industri pengolahan makanan non daging (kulit, lidah, paru dll).  

3) Hasil Laut : Pengolahan hasil laut, pengalengan hasil laut, industri farmasi   

4) Pandan  : Handy Craft Anyaman Pandan 

B. Potensi Footloosed Industry 

1) Industri pendukung sektor pertanian (agro) : mesin alat pertanian, mesin pengolahan hasil pertanian 

2) Konveksi : Batik. 

   

4.3 KERJASAMA REGIONAL 
 

Melihat adanya kesamaan potensi sumberdaya alam dan ketidaksamaan potensi kawasan industri serta 

sarana pendukungnya, maka dirasa perlu ada kerjasama regional yang terintegrasi antara 3 kabupaten yang berada 

di wilayah Regionalisasi Barlingmascakeb khususnya bagian selatan.  Untuk melihat interaksi daerah yang menjadi 

pusat pertumbuhan dengan daerah disekitarnya (hinterland) digunakan pendekatan model gravitasi. Konsep 

dasarnya adalah membahas mengenai ukuran dan jarak antara dua tempat, yaitu pusat pertumbuhan dengan daerah 

sekitarnya. Dengan pendekatan strategi pusat pertumbuhan yang digunakan sebagai generator untuk mendukung 

kegiatan ekonomi daerah sekitar. Kutub atau pusat pertumbuhan tersebut juga dapat diaplikasikan untuk 

menghubungkan perbedaan peluang-peluang kegiatan ekonomi yang ada. Berikut ini adalah hasil pemetaan potensi 

masing-masing yang dapat menjadi acuan bagi arah pengembangan potensi investasi dengan berpijak pada konsep 

kerjasama daerah :  
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Gambar 12.  Model Kerjasama Regional 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer diolah 

 

Untuk memberikan gambaran tentang bentuk kerjasama regional, dari gambaran diatas dapat dijelaskan bahwa 

ketiga kabupaten memiliki potensi yang sama yaitu Kelapa dengan produk turunannya seperti gula semut, coco fiber, 

kopra dan produk lain yang berpeluang ekspor. Akan tetapi tidak semua daerah memiliki kesamaan kapasitas 

produksi dan infrastruktur. Maka dalam rangka kerjasama regional bahan baku dapat diambil dari Kabupaten 

Banyumas dan Kabupaten Kebumen, sementara itu Kabupaten Cilacap memiliki fasilitas infrsatruktur berupa 

pelabuhan dan Kawasan Industri.Pada kasawan industri dapat didirikan industri pendukung seperti latekx untuk 

pengolahan coco fiber dan industri pengemasan untuk gula semut.  Maka yang dapat dikerjasamankan dalam upaya 

ekpsor produk turunan dari kelapa adalah industri pengolahan skala besar, jasa distribusi/ EMKL  dan jalur 

perdagangan berada  pada Kawasan Industri di Kabupaten Cilacap sedangkan produksi gula semut dengan  skala 

menengah   sampai kecil dalam jumlah banyak berada pada kawasan peruntukan industri  ada di Kabupaten 

Kebumen dan Banyumas. Gambaran tersebut hanya salah satu pemanfaatan kekayaan daerah dan peluang 

investasi mulai dari industri hulu, andalan dan pendukung. Beberapa komoditas yang potensial untuk dikembangkan 

dari modal dasar dapat dipetakan untuk potensi daerah yang lainnya.  

Infrastruktur 
Kawasan Industri 

Cilacap & Kebumen 
yang didukung 

Pelabuhan 

footloose Industry : 
Kayu, Konveksi, 

Kimia Banyumas, 
Kebumen Cilacap 

Potensi Investasi 
Sektor Industri 
berbahan baku 

Sapi PO dari 
Kebumen 

Potensi  Investasi 
gula semut dari 

Banyumas, 
Kebumen, Cilacap 

Potensi Investasi 
Sektor Perikanan 

Hasil Laut dari 
Kebumen dan 

Cilacap  

Potensi Investasi 
Coco fiber dari 

Cilacap & 
Kebumen 

Minyak 
Atsiri & Susu 

Kambing 
Etawa 

Banyumas 

EKSPOR 
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V KESIMPULAN dan REKOMENDASI 
 

5.1 K E S I M P U L A N 
 

1. Di ketiga wilayah tersebut pada saat ini memiliki luasan yang terbatas untuk dimanfaatkan sebagai lokasi industri 

terutama industri besar mengingat tidak cukup luas lokasi kawasan peruntukan industri yang tersisa.  

2. Seiring dengan proses revisi RTRW di masing-masing kabupaten maka diwaktu yang akan potensi besar untuk 

pengembangan lokasi industri (terutama industri besar) maupun membangun sebuah kawasan industri cukup 

terbuka, hal tersebut didasarkan atas besarnya luasan kawasan yang diatur dalam RTRW yang diusulkan. 

3. Peluang  investasi yang mendasarkan pada potensi daerah dapat didekati dengan 2 cara yaitu :  

A. Resourches Based Industry, dengan  Modal dasar sumberdaya alam yang berbahan baku komoditas 

andalan daerah : Kelapa, Sapi PO,  Kambing Etawa, Pengolahan Hasil Laut, Udang Faname dan Industri 

Pengolahan Kayu  

B. Footlose  Industry, diarakhan pada industri petrokimia hulu, Oleokimia (Minyak atsiri), Konveksi Batik, dan 

Industri Pendukung Agro.  

4. Berbahan baku sumberdaya lokal  sebagai modal dasara tersebut dapat dipakai sebagai mesin penggerak 

“generator”  yang dapat memicu munculnya industri andalan, industri unggulan dan industri hulu.  

5. Pengembangan  sektor industri  untuk dapat menembus pasar yang luas pada suatu wilayah / kawasan harus 

memperhatikan kesamaan potensi, dengan memperhatikan kaidan kerjasama regional sehingga menjadi 

kekuatan kolektif sehingga pertumbuhan ekonomi tercipta secara merata dan berkelanjutan.   

  

5.2 R E K O M E N D A S I 
1. Mendorong percepatan revisi perda RTRW masing-masing Kabupaten sebagai pintu masuk investasi terutama 

di bidang industri skala besar. 

2. Perlu kajian teknis mendalam terkait kemampuan penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan investasi, 

serta studi dampak (lingkungan fisik dan sosial ekonomi) sebagai konsekuensi logis atas penyediaan kawasan 

baru sebagai upaya menarik investasi bidang industri skala besar. 

3. Perlu ada studi lebih mendetail / Pra Feasibility Study untuk melihat secara menyeluruh tentang potensi investasi 

yang terlah ditemukan dari hasil kajian ini.  

4. Kerjasama regional dalam upaya pengembangan investasi  sektor industri di Jawa Tengah bagian selatan perlu 

dikaji lebih lanjut.  
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L A M P I R A N 
 

 

Pemetaan Potensi Investasi  beberapa komoditas unggulan dan andalan derah dengan menggunakan pendekatan 

Forward & Backward Linkage  

1. Kelapa dan Produk Turunannya, termasuk Gula Kelapa/Gula Semut/ Gula Kristal  

 

 
 

2. Gurame  

 

  

IKAN 
GURAME

IKAN HIDUP

IKAN UTUH 

IKAN OLAHAN

IKAN SEGAR

IKAN BEKU

BELAHAN IKAN 
(FILLETS)

DALAM KALENG (IN 
CONTAINER)

PENGASAPAN

PEMINDANGAN

TULANG

SLIASE

KULIT

KEPALA

SIRIP

HATI

DAGING

GELATINE

KERAJINAN TULANG

INDUSTRI LEM

INDUSTRI PAKAN 
TERNAK

KULIT SAMAK KERAJINAN KULIT

TEPUNG IKAN

INDUSTRI MAKANAN

MINYAK IKAN

INDUSTRI FARMASI

INDUSTRI MINYAK 
GORENG

TERASI

IKAN ASIN

DENDENG

ABON

IKAN PINDANG

KERUPUK

IKAN ASAP

FILLET

IKAN KALENG

IKAN BEKU

SURIMI

TEPUNG IKAN

INDUSTRI 
MAKANAN OLAHAN

TEPUNG TULANG 
IKAN

INDUSTRI PAKAN 
TERNAK

KERUPUK

LIMBAH

INDUSTRI MAKANAN

Industri Pembibitan

Industri Pakan

Industri Obat-
obatan

Ind. 
Pengalengan 

Fillet Ikan 
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3. Sapi PO  

 

 

Kayu  

 

  

industri 
primer

industri 
sekunder

Industri Daging 
Sapi PotongSAPI POTONG/PO

Pembibitan 
Sapi

Pedagang Sarana 
Produksi 

Peternakan

Ind Pengolahan 
Daging 

Ind Pengolahan 
Kulit

Distribusi : 
Transport

Pengalengan 
Daging

Makanan

Kerajnan

Makanan Olahan : 
Bakso, Nuget dll

Industri Pakan 
Pternak 

industri 

primer

industri 

sekunder

Pedagang

PengepulPedagang

saprotan

Petani Kayu 

Jati/ sengon

Ind. 

Pengolahan 

Kayu
ekspor

Toko Mebel
Ind Kerajinan 

kayu

Ind Saportan
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4. Pengolahan Ikan 

  

  

Makanan Siap Saji :  
Ikan goreng, bakar, 

masak

Daging Olahan

Hati 

Sirip

Kepala 

Silase

Kulit

Tulang

Pengalengan  

Beku/ Pendinginan

Minyak Ikan 

Makanan : Kering

Tepung Ikan 

Penyamakan 

Gelatin 

Kerajinan Tulang

Ind Perkapalan 

Ind Perlengkapan 
Nelayan (Jaring, 

Pancing dll) 

Minyak Goreng

Farmasi

Pakan Ternak

Makanan

Emulsifer

Pengasapan, Pemindangan, 
Penggaraman, Pengeringan 

HASIL LAUT : 
IKAN SEGAR

Kerajinan 

Bakso, Kerupuk, nuget, abon, 
mpek-mpek, otak-otak 

Barang dari tulang

Utuh, Filet

Surimi Makanan

Es Batu Balok

Garam Krosok

Sembako

BBM

Lindi (Leachate) Pupuk CairLimbah Cair

Limbah Padat 
(sisa ikan)
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5. Konveksi Batik  

 

 

Ind. Tekstil : 
Kain 

Benang 

Batik 

Bordir 

Serat

Domba/
Biri-biri

Kapas

Ind. Kimia : 
Pewarnaan

Tenun 
ATBM

KONVEKSI

Ulat Sutera

Serat tanaman 
Lainnya 

Kelengkapan Konveksi : 
Kancing, Retsleting

Perlengkapan Batik : Malam/
lilin, Canting,  Cap

Mesin-mesin : Jahit, obras, 
potong, pola
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