BUPATI CILACAP
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011-2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,
Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
secara adil dan makmur dengan cara mengintegrasikan
berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih
pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta
mengoptimalkan pengembangan wilayah pesisir, perlu suatu
model pengelolaan wilayah pesisir, yang diawali dengan
rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten
Cilacap;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir
Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2030;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3647);
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6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan
Bencana
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2009
tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian
Pencemaran
dan/atau
Perusakan
Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi
Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

PERATURAN
BUPATI
TENTANG
RENCANA
STRATEGIS
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN CILACAP TAHUN
2011-2030
Pasal 1

Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap adalah suatu
dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah,
dunia usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir
dan laut yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
Pasal 2
Sistematika Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap
disusun sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PENYELENGGARAAN

BAB III KERANGKA
STRATEGIS
KABUPATEN CILACAP

PENGELOLAAN

WILAYAH

PESISIR

BAB IV PROSES IMPLEMENTASI
BAB V

PROSES KAJI ULANG, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN
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Pasal 3
Materi Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap
sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat menjadikan Rencana Strategis
Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap sebagai acuan dan pedoman dalam
pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir sehingga pengelolaan sumber daya
alam tersebut berkelanjutan.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.
Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 Pebruari 2014
BUPATI CILACAP,
ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 28 Pebruari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
ttd
SUTARJO
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 42
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2011-2030
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011-2030
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Wilayah pesisir memiliki peran strategis, karena potensi sumberdaya alam dan
jasa-jasa lingkungan yang terdapat didalamnya, serta posisinya terletak pada
pertemuan wilayah darat dan laut. Secara normatif, sumberdaya wilayah pesisir
tersebut dikuasai oleh Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
(Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Oleh karena itu, kekayaan tersebut harus pula
dikelola sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat, baik bagi generasi
sekarang maupun bagi generasi yang akan datang (Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997). Namun pada kenyataannya, tingkat kesejahteraan
masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang bermukim di wilayah pesisir justru
menempati strata yang rendah apabila dibandingkan dengan segmen
masyarakat lainnya, demikian pula di bebarapa wilayah pesisir Kabupaten
Cilacap.
Kabupaten Cilacap adalah wilayah yang memiliki daerah pesisir yang paling luas
di wilayah Jawa Tengah. Aktivitas ekonomi dan pembangunan di kabupaten ini
terkonsetrasi di wilayah pesisir. Hal ini ditandai dengan berkembangnya
aktivitas ekonomi yang berbasis di wilayah pesisir seperti kilang minyak PT
Pertamina, pertambangan, pembangkit listrik, pabrik pengolahan pangan, dan
aneka usaha perikanan serta pariwisata. Komoditi ekspor non-migas Kabupaten
Cilacap, yang bernilai lebih dari US $ 50 juta juga didominasi oleh produki dari
sumberdaya di wilayah pesisir seperti cement clincer, ikan tuna kaleng, onoda
cement, udang beku, dan ubur-ubur. cukup tinggi. Sementara, ekspor migas
dengan lebih dari 75% total ekspor Cilacap juga berbasis di wilayah pesisir.
Pembangunan pesisir dan laut Kabupaten Cilacap pada hakekatnya adalah
memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dengan
memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam dan
Iingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk memperbaiki taraf
hidup masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan memenuhi kesempatan
kerja. Akan tetapi, saat ini pemerintah belum banyak melakukan suatu
kebijakan khusus tentang pengelolaan wilayah pesisir. Selama ini kegiatan
ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dilakukan berdasarkan pendekatan
sektoral. Satu sisi, pendekatan ini menguntungkan instansi, sektor dan dunia
usaha tertentu, namun disisi lain meningkatkan konflik kepentingan (conflict of
interests) antar berbagai sektor yang terlibat.
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Dampak negatif pemanfaatan yang bersifat sektoral tersebut mulai muncul,
khususnya terlihat pada laju kerusakan fisik lingkungan pesisir yang semakin
meningkat. Jika dilihat dari ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), maka
meningkatnya laju erosi tanah dari DAS hulu akibat pertanian lahan kering,
membawa sedimen dan residu bahan kimia pertanian ke estuary dan wilayah
pesisir. Pemanfaatan sumberdaya pesisir, seperti ikan, mangrove dan pasir
pantai telah berlangsung secara intensif di wilayah pesisir tertentu. Eksploitasi
berlebihan sumberdaya pesisir telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang
berlangsung secara terus menerus, bahkan dikhawatirkan akan bersifat akut.
Saat ini, semakin banyak pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan
sumberdaya
pesisir
khususnya
di
wilayah-wilayah
yang
mengalami
pembangunan yang pesat. Masing-masing pihak yang berkepentingan memegang
dasar hukum kebijakan dari instansi pusat masing-masing yang berwenang.
Kebijakan tersebut memuat tujuan dan sasaran masing-masing dalam
memanfaatkan sumberdaya pesisir. Perbedaan tujuan, sasaran dan rencana
masing-masing instansi dapat memicu kompetisi pemanfaatan dan tumpang
tindih dalam pengelolaan wilayah pesisir. Kondisi ini tentu dapat memicu konflik
pemanfaatan dan konflik kewenangan.
Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
telah menjadi landasan dalam pengembangan otonomi daerah. Adanya otonomi
daerah menjadi peluang dan tantangan untuk mengelola dan memanfaatkan
potensi sumberdaya alam daerah yang mencakup wilayah pesisir dan laut secara
otonom.
Dengan berlakunya undang-undang tersebut perlu untuk segera ditindaklanjuti
oleh aparat daerah serta instansi-instansi terkait dengan langkah-langkah dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur dengan
cara pengintegrasian pemanfaatan potensi sumberdaya yang terdapat di daerah
yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam rangka mengintegrasikan berbagai
perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik
pemanfaatan dan kewenangan serta mengoptimalkan pengembangannya maka
diperlukan suatu model perencanaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir di
kawasan pesisir, yang diawali dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan
Wilayah Pesisir.
Dengan perencanaan strategis, maka masa depan sudah dirancang dan dibebani
nilai yang ada dalam diri pelaku pembangunan yang mempunyai pandangan,
hasrat serta tekad untuk mewujudkan cita-cita (Visi dan Wawasan) dengan
tugas utama (Misi) yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
diinginkan bersama. Tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan mampu
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut serta jasa-jasa
lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan.
B. Tujuan Perencanaan
Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Per.16/Men/2008
tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
penyusunan Renstra Pengelolaan Pesisir Kabupaten Cilacap adalah :
1. Merencanakan dan merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
pengelolaan sumberdaya kawasan pesisir Kabupaten Cilacap atau
menyempurnakan pengelolaan yang sudah ada agar menjadi lebih efektif
dan efisien dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi, sosial ekonomi
dan budaya serta kelembagaan;
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2. Mengembangkan ukuran atau indikator pengelolaan yang efektif yang
pelaksanaannya dapat dievaluasi secara terukur.
3. Mencegah terjadinya tumpang tindih dan konflik perencanaan antar sektor,
pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (stakeholders) di kawasan
pesisir Kabupaten Cilacap;
4. Menyusun pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Cilacap yang
dapat dijadikan acuan bagi suatu pengelolaan sumber daya alam secara
optimal dan berkelanjutan.
C. Sasaran Perencanaan
Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:
1. Tersusunnya Renstra pengelolaan Kawasan Pesisir Kabupaten Cilacap untuk
pembangunan sosial ekonomi, sumberdaya alam, ekologi dan pemerintahan
yang didukung oleh:
a. Kerangka kerja kelembagaan yang baik;
b. Perencanaan yang dapat dibiayai;
c. Dukungan program yang dapat diterima dengan tetap mengupayakan
kelestarian fungsi ekologis, ekonomi dan sosekbud;
d. Kerangka pelibatan peran serta aktif masyarakat, pemerintah daerah dan
dunia usaha serta dapat dimonitor dan dievaluasi secara terukur;
e. Konflik sumberdaya yang terkelola dengan baik.
2. Tersusunnya indikator yang efektif dan terukur dalam pembangunan wilayah
pesisir:
a. Kegiatan wisata, terutama ekowisata;
b. Peningkatan hasil tangkapan perikanan;
c. Peningkatan hasil budidaya perikanan;
d. Hutan mangrove yang lestari;
e. Panjang pantai yang dapat direhabilitasi.
3. Tingkat kemampuan praktek aparat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan
sumberdaya di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap.
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BAB II
PENYELENGGARAAN
A. Dasar Hukum Perencanaan
Peraturan
perundang-undangan
yang
menjadi
landasan
hukum
penyelenggaraan kegiatan ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Cagar Alam;
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
9. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil;
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
15. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1989 tentang Tata Pengaturan Air;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan / atau Perusakan Laut;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
23. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Tata Ruang
Nasional;
24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
25. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi
Pembangunan Kawasan Industri;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan N0. 16 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
27. Keputusan Mendagri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Mendagri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Kota;
28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang
Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap
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B. Lingkup Materi
Lingkup materi Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Pesisir Wilayah
Kabupaten Cilacap ini meliputi identifikasi data biogeofisik, ekonomi, sosial
budaya dan kelembagaan di kawasan pesisir Kabupaten Cilacap secara
menyeluruh dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang ada serta
aspirasi stakeholders sebagai dasar dalam menyusun visi, misi dan tujuan serta
program pengelolaan jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka
pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Cilacap. Kegiatan tersebut mencakup :
1. Identifikasi rona pesisir secara bio-geofisik, ekonomi dan sosial budaya
mengenai sumberdaya pesisir di Kabupaten Cilacap.
2. Menjaring masukan dari stakeholders serta mengidentifikasi isu dan
permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir wilayah Kabupaten
Cilacap.
3. Menjaring masukan / aspirasi dan merumuskan visi dan misi serta
menganalisis kebijakan strategis pengelolaan pesisir Kabupaten Cilacap.
C. Lingkup Wilayah
Lingkup wilayah Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Pesisir Wilayah
Kabupaten Cilacap ini meliputi seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Cilacap
(Termasuk Pulau Nusakambangan), yang dirinci :
1. Kecamatan
2. Kecamatan
3. Kecamatan
4. Kecamatan
5. Kecamatan
6. Kecamatan
7. Kecamatan
8. Kecamatan
9. Kecamatan
10.Kecamatan
11.Kecamatan
12.Kecamatan

Nusawungu;
Binangun;
Adipala;
Cilacap Utara;
Cilacap Tengah;
Cilacap Selatan;
Jeruklegi;
Kesugihan;
Kawunganten;
Patimuan;
Bantarsari;
Kampunglaut.
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BAB III
KERANGKA STRATEGIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
KABUPATEN CILACAP
A. VISI
Visi Kabupaten Cilacap adalah :
“Menjadi Kabupaten Cilacap yang sejahtera secara merata”.
Visi pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Cilacap adalah :
“Terwujudnya tata kelola wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
B. MISI
Untuk mewujudkan visi Kabupaten Cilacap tersebut di atas maka harus
ditempuh dengan serangkaian misi sebagai berikut :
1. Mengembangkan sumberdaya manusia berkualitas dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mewujudkan demokratisasi dan meningkatkan kualitas penyelenggara
pemerintahan yang bersifat entrepreneur, profesional dan dinamis
mengedepankan prinsip good governance dan clean government;
3. Meningkatkan dan memperbaiki layanan pendidikan dan pelatihan,
meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat;
4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi
lokal dan regional melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan
penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan
lapangan kerja;
5. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah,
terutama UMKM serta koperasi, membangun dan mengembangkan pasar bagi
produk lokal;
6. Memeratakan dan menyeimbangkan pembangunan secara berkelanjutan
untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan
aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara
rasional, efektif dan efisien.
Untuk mewujudkan visi pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Cilacap tersebut
di atas maka harus ditempuh dengan serangkaian misi sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pesisir untuk kesejahteraan
masyarakat.
2. Mengembangkan penataan ruang yang berbasis daya dukung lingkungan dan
kepentingan nasional.
3. Meningkatkan supremasi hukum di wilayah pesisir.
4. Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan antisipasi terhadap bencana alam
dan lingkungan.
5. Melestarikan dan memberdayakan kearifan lokal dalam pemanfataan
sumberdaya alam dan lingkungan.
6. Meningkatkan daya saing wilayah melalui peningkatan kualitas, produktivitas
dan efisiensi.
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C. ISU STRATEGIS
Isu pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Cilacap adalah:
1. Isu A. Belum terlaksananya pembangunan yang berbasis kewilayahan
dan belum dimanfaatkannya potensi sumberdaya pesisir secara
optimal.
Tujuan
Meningkatkan kejelasan dalam pemanfaatan ruang di
A1:
kawasan pesisir.
Indikator : Tersedia tata ruang wilayah pesisir yang
disepakati pemangku kepentingan.
Target
: Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Sasaran
Adanya batas yang jelas antar masingA1.1:
masing zona peruntukan di wilayah pesisir.
Indikator :
Berkurangnya konflik antar
sektor
dan
pemangku
kepentingan di wilayah pesisir.
Target
:
Adanya batas tertulis dan
batas fisik di lapangan yang
sesuai dengan rencana zonasi.
Strategi
: Penataan
ulang
atau
A1.1.1
perbaikan zonasi kawasan
pesisir
untuk
berbagai
kepentingan baik perikanan,
industri, pariwisata dan sektor
lain yang saling sinergi dan
taat aturan.
Tujuan
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir
A2:
secara berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat.
Indikator :
Meningkatnya
pendapatan
masyarakat
pesisir dan terjaganya kelestarian fungsi
lingkungan.
Target :
 Jumlah penduduk miskin di wilayah
pesisir maksimal 10%.
 Tidak terjadinya degradasi lingkungan.
Sasaran
Pemanfaatan secara optimal sumberdaya
A2.1:
pesisir.
Indikator : Meningkatnya
produktivitas
usaha baik barang maupun
jasa di wilayah pesisir.
Target
: Terjadinya pergeseran struktur
ekonomi dari sektor primer ke
sektor sekunder dan tersier.
Strategi :
Peningkatan
produksi
perA2.1.1.
ikanan melalui pengembangan
perikanan
tangkap
dan
perikanan budidaya.
Strategi : Optimalisasi pemanfaatan dan
A2.1.2.
pengelolaan
sumberdaya
pesisir
melalui
upaya
peningkatan
diversifikasi
usaha
dan
pengembangan
wilayah pesisir secara terpadu.
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Sasaran
A2.2:

Berkembangnya usaha pariwisata di wilayah
pesisir sebagai mata pencaharian bagi
masyarakat.
Indikator : Berkembangnya
kegiatan
wisata bahari dan ekowisata.
Target :
Terwujudnya pengembangan
destinasi pariwisata.
Strategi :
Pengembangan kawasan
A2.2.1.
ekowisata dan wisata bahari.
Lebih detail isu A lihat lampiran II halaman L2-1 s.d. L2-3.
2. Isu B. Pentaatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir Masih
Lemah.
Tujuan
Mewujudkan Kepastian Hukum untuk menjamin
B1:
keamanan ketenangan dan kesejahteraan masyarakat.
Indikator :
Berkurangnya kasus pelanggaran yang
berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya
alam dan lingkungan.
Target :
Kasus pelanggaran terselesaikan dengan
baik dan adil.
Sasaran
Peningkatan kesadaran hukum agar
B1.1:
masyarakat pesisir mengetahui hak dan
kewajibannya.
Indikator :
Meningkatnya
ketaatan
masyarakat
pesisir
dan
stakeholders terhadap produk
hukum.
Target :
Masyarakat pesisir dan para
pemangku kepentingan taat
dan peduli terhadap berbagai
produk hukum.
Strategi :
Melibatkan masyarakat dalam
B1.1.1.
pengawasan dan pemanfaatan
sumberdaya
alam
dan
lingkungan.
Lebih detail isu B lihat lampiran II halaman L2-4.
3. Isu C: Tingginya Ancaman Bencana Alam dan Lingkungan di Wilayah
Pesisir.
Tujuan
Menciptakan kondisi dan masyarakat yang siap (paham
C1:
dan tanggap) menghadapi bencana alam
khususnya
gempa bumi dan tsunami untuk meminimalisir kerugian
jiwa dan materi yang ditimbulkan oleh bencana alam.
Indikator :
 Masyarakat sadar dan paham akan gejala
dan dampak yang ditimbulkan oleh
bencana alam terutama gempa bumi dan
tsunami.
 Masyarakat
tahu
apa
yang
harus
dilakukan saat terjadi bencana alam
tersebut.
Target :
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan
tentang mitigasi bencana alam terutama
gempa dan tsunami untuk masyarakat
pesisir secara rutin.
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Sasaran
C1.1:

Sasaran
C1.2:

Tujuan
C2:

Masyarakat siap dan mampu menghadapi
ancaman bencana alam.
Indikator :
Meningkatnya
kewaspadaan
dan
kesiapan
masyarakat
terhadap bencana alam.
Target :
Minimal
atau
tidak
ada
korban jiwa dan materi saat
bencana alam terjadi.
Strategi :
Membangun community
C1.1.1.
awareness and preparedness
(kesadaran dan kesiapan
masyarakat).
Pembangunan sarana fisik yang dapat
meminimalisir kerugian yang ditimbulkan
oleh bencana alam.
Indikator :
Berkurangnya kerugian jiwa
maupun
materi
karena
bencana alam
Target :
Seluruh bangunan di wilayah
pesisir tahan gempa dan
tsunami,
tersedia
fasilitas
pemantau
bencana
yang
berfungsi dengan baik, jalur
evakuasi untuk tsunami serta
relokasi
permukiman
dari
daerah rawan bencana.
Strategi :
Menyiapkan jalur evakuasi
C1.2.1.
dan lokasi pengungsian untuk
menyelamatkan
masyarakat
pesisir.

Menciptakan wilayah pesisir yang bebas dari bahan
pencemar dan sanitasi yang baik.
Indikator : Berkurangnya
bahan
pencemar
dan
meningkatnya sanitasi di wilayah pesisir.
Target :
 Terwujudnya sistem sanitasi lingkungan
yang baik.
 Terbangunnya instalasi pengolahan limbah
terpadu.
Sasaran
Wilayah pesisir yang bebas dari bahan
C2.1:
pencemar dengan tingat sanitasi yang baik.
Indikator :
Meningkatnya tingkat sanitasi
dan
berkurangnya
bahan
pencemaran di wilayah pesisir.
Target :
Ekosistem pesisir terpelihara.
Strategi :
Peningkatan sarana prasarana
C2.1.1.
sanitasi
lingkungan
dan
pengolahan limbah.
Strategi :
Penyadaran
tentang
C2.1.2.
manajemen
kebersihan
lingkungan.
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Tujuan
C3:

Menjaga kelestarian dan merehabilitasi ekosistem pesisir.
Indikator :

Terpeliharanya
dan
terehabilitasinya
ekosistem pesisir.
Target :
Semua ekosistem pesisir berfungsi secara
baik.
Sasaran
Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya
C3.1:
wilayah pesisir
Indikator :
Terjaganya fungsi lingkungan
wilayah pesisir dan pulaupulau kecil.
Target :
Lingkungan wilayah pesisir
berfungsi dengan baik.
Strategi :
Perlindungan dan rehabilitasi
C3.1.1.
ekosistem pesisir.
Sasaran
Fungsi lingkungan, ekonomi, dan sosial
C3.2:
budaya kawasan Segara Anakan terpelihara.
Indikator :
Meningkatnya
upaya
konservasi dan rehabilitasi
ekosistem Segara Anakan.
Target :
Ekosistem kawasan Segara
Anakan terpelihara.
Strategi :
Penyadaran
tentang
C3.2.1.
pentingnya kawasan Segara
Anakan.
Strategi :
Penguatan
kelembagaan
C3.2.1.
pengelolaan kawasan Segara
Anakan.
Tujuan
Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif
C4:
masyarakat pesisir dalam menanggulangi dampak negatif
bencana sosial.
Indikator :
Berkembangnya nilai-nilai positif dalam
tatanan masyarakat wilayah pesisir dan
mampu menolak nilai-nilai negatif.
Target :
Terwujudnya
ketahanan
sosial
dalam
masyarakat pesisir.
Strategi :
Peningkatan
pemahaman/
penyadaran
C4.1.
nilai-nilai pancasila.
Lebih detail isu C lihat lampiran II halaman L2-5 s.d. L2-8.

4. Isu D: Kearifan Lokal Belum di Manfaatkan Secara Optimal Untuk
Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Tujuan
Menciptakan norma yang dapat memberi arahan yang
D1:
positif bagi pengelolaan pesisir.
Indikator :
Masyarakat
mampu
memanfaatkan
sumberdaya pesisir secara lestari dengan
mengadopsi berbagai kearifan lokal.
Target
:
Seluruh
masyarakat
pesisir
mampu
mendayagunakan potensi SD pesisir secara
optimal dan lestari.
Sasaran
Terbentuknya tatanan masyarakat pesisir
D1.1:
yang mampu memanfaatkan dan mengelola
sumberdaya pesisir secara optimal dan
lestari.
L1-10

Indikator :  Terdapat perubahan perilaku
masyarakat
dalam
pengelolaan SD pesisir yang
dapat mengurangi degradasi
lingkungan.
 Berkembangnya budaya lokal
dalam
masyarakat
yang
berkaitan
dengan
pemanfaatan dan pengelolaan
wilayah pesisir secara lestari.
Target :
 Masyarakat
pesisir
dapat
menerapkan
nilai-nilai
kearifan
lokal
dalam
pengelolaan
Sumberdaya
pesisir.
 Lestarinya
budaya
lokal
dalam
pengelolaan
sumberdaya wilayah pesisir.
Strategi :
Melembagakan
nilai-nilai
D1.1.1.
kearifan lokal.
Strategi :
Mengapresiasi budaya.
D1.1.2.
Lebih detail isu D lihat lampiran II halaman L2-9.
5. Isu E: Kapasitas Kelembagaan dan Kompetensi SDM Masih Lemah.
Tujuan
Membentuk SDM yang
berkualitas dan mempunyai
E1:
kapasitas serta kompetensi dalam pengelolaan sumber
daya pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Indikator :
Meningkatnya kreatifitas, produktifitas, dan
inovasi
masyarakat
pesisir
dalam
pengelolaan WP3K.
Target :
Tumbuh
dan
berkembangnya
kegiatan/usaha yang produktif, kreatif,
inovatif, dan kompetitif dalam pengelolaan
sumberdaya pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Sasaran
Masyarakat pesisir yang produktif, inovatif,
E1.1 :
kreatif dan berdaya saing.
Indikator :
 Meningkatnya kualitas SDM
yang mampu menciptakan
nilai tambah.
 Meningkatnya produktivitas
kegiatan/usaha di WP3K.
 Meningkatnya
diversifikasi
kegiatan/usaha dan produk.
 Meningkatnya kuantitas dan
kualitas
SDM
yang
menguasai
teknologi
kelautan.
 Meningkatnya
kualitas
produk
yang
menjadi
komoditas unggulan.
 Meningkatnya
jejaring
produksi dan pemasaran.
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 Peningkatan nilai tambah
dan diversifikasi produk hasil
laut sebesar 50%.
 Meningkatnya
produksi
500%.
 50 % dari jumlah penduduk
pesisir menguasai teknologi
kelautan.
 Munculnya
produk-produk
unggulan
yang
menjadi
“trade mark” wilayah pesisir.
 Terbangunnya
lembaga
produksi
dan
pemasaran
yang berbasis komunitas.
Strategi :
 Pemberdayaan
masyarakat
E1.1.1.
pesisir
 Peningkatan
sarana
dan
prasarana.
 Penguatan
kemampuan
pengelolaan
dan
akses
permodalan.
 Penumbuhan
sentra-sentra
produksi untuk mendorong
terciptanya
komoditas
unggulan.
Lebih detail isu E lihat lampiran II halaman L2-10 s.d. L2-11.
Target

:
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BAB IV
PROSES IMPLEMENTASI
Proses implementasi dari rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten
Cilacap diuraikan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi masing-masing.
Strategi yang merupakan inti dalam dokumen ini meliputi :
1. Strategi pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan,
2. Strategi melindungi dan memperbaiki lingkungan wilayah pesisir,
3. Strategi pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal,
Strategi ini diharapkan dapat mewujudkan wilayah pesisir sebagai kawasan
ekonomi produktif melalui pengelolaan sumberdaya secara terpadu dan
berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan kerangka kerja pengelolaan pesisir secara terpadu, rencana strategis
ini merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan selanjutnya yang lebih
spesifik seperti Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi. Untuk
pencapaian tujuan secara optimal, maka implementasi dari rencana strategis
pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Cilacap telah disusun berdasarkan isu-isu
yang menjadi prioritas.
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BAB V
PROSES KAJI ULANG, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
A. PROSES KAJI ULANG
Rencana strategis Pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Cilacap disusun
secara partisipatif melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dan
menampung segenap aspirasinya.
Renstra ini disusun sebagai dokumen
perencanaan yang dinamis untuk jangka waktu perencanaan 20 tahun.
Dokumen renstra ini perlu ditinjau kembali secara teratur dan direvisi. Untuk
keperluan tersebut, maka direncanakan 3 bentuk tinjauan, yaitu :
1. Tinjauan Resmi Tahunan
Tinjauan ini didasarkan pada hasil pemantauan pelaksanaan tahunan yang
dibandingkan dengan indikator kinerja serta segala bentuk perkembangan
baru. Tinjauan ini difokuskan terutama pada pengalaman pelaksana
kebijakan yang ada serta kemajuan yang dicapai unsur lain dari perencanaan
pengelolaan pesisir terpadu.
2. Tinjauan Resmi Lima Tahun
Merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan lima tahun yang
perlu dilakukan untuk mensinkronisasikan renstra dengan rencana
pembangunan lainnya. Tinjauan ini akan memberikan kesempatan untuk
mengkaji kembali dan memperbaharui visi dan tujuan daerah dan melibatkan
komunikasi dengan semua unsur yang terkait.
3. Tinjauan Periodik
Diperlukan saat muncul masalah atau kegiatan baru atau saat diperolehnya
pengalaman baru selama pelaksanaan strategi tersebut.
Renstra dapat direvisi dan revisi renstra tersebut harus mengikuti proses yang
sama sebagaimana pembuatan suatu renstra. Sebagaimana suatu revisi, alasan
untuk perubahan harus didokumentasikan dan dikonsultasikan dengan semua
pihak yang berkepentingan.
Dalam implementasi program perlu ditentukan koordinator program (leading
sector). Secara umum tanggung jawab diantara stakeholder (institusi yang
terkait) perlu disusun. Hal ini diperlukan untuk menjamin adanya kejelasan
koordinasi dan wewenang saat stakeholder berpartisipasi dalam implementasi
strategi pengelolaan pesisir Kabupaten Cilacap. Penunjukan institusi baik
pemerintah dan non pemerintah untuk setiap strategi didasarkan pada
pertimbangan tugas pokok dan fungsi instansi yang paling sesuai. Namun
demikian perencanaan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Cilacap secara
keseluruhan tetap dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap.
B. PENGENDALIAN
Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya. Pengendalian
yang dimaksud meliputi kebijakan terhadap perencanaan dan program
dan/atau kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
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Pengendalian perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di
kabupaten untuk perencanaan dilakukan oleh Bappeda dan Dinas yang
membidangi kelautan dan perikanan untuk kegiatan yang dilakukan oleh SKPD
atau instansi terkait sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
Pengendalian perencanaan oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi, dan
tindak lanjut agar pencapaian tujuan sesuai dengan kebijakan pembangunan
daerah.
Pengendalian program dan/atau kegiatan oleh Dinas yang membidangi kelautan
dan perikanan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan
kendala yang dihadapi.
Pengendalian program disusun dalam bentuk laporan triwulan dan disampaikan
kepada Bappeda. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian perencanaan
dan pengendalian program dan/ atau kegiatan kepada bupati disertai dengan
rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
C. EVALUASI
Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi yang dimaksud
meliputi evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Evaluasi terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil dilakukan oleh Bappeda dan Dinas yang membidangi kelautan dan
perikanan untuk pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh
SKPD sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.
Evaluasi terhadap perencanaan oleh Bappeda meliputi penilaian terhadap
pelaksanaan proses perumusan dokumen dalam pelaksanaan program dan
kegiatan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Evaluasi untuk pencapaian kinerja pelaksanaan program dan/atau kegiatan
oleh Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dilaporkan kepada
Bappeda setiap triwulan. Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi kepada
bupati disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
Hasil evaluasi ini merupakan bahan dalam penyusunan perencanaan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berikutnya.
Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kepada
masyarakat melalui mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Bupati di depan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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BAB VI
PENUTUP
Rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Cilacap ini disusun
sebagai pedoman pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut serta jasa-jasa
lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan.

BUPATI CILACAP,
ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 28 Pebruari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
ttd
SUTARJO
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 42
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2011-2030
ISU STRATEGIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011-2030
A. Matriks Isu Strategis A
Isu A : Belum Terlaksananya Pembangunan yang berbasis Kewilayahan dan Belum Dimanfaatkannya Potensi Sumberdaya
Pesisir Secara Optimal.
Penjelasan : Pemanfaatan ruang yang masih tumpang tindih mengancam keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir
Kabupaten Cilacap. Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) yang masih rendah juga menyebabkan
belum tercapainya kesepakatan yang mengikat para pemangku kepentingan tersebut. Saat ini pemanfaatan
potensi sumberdaya pesisir masih bersifat sektoral dan belum optimal sehingga masih dapat ditingkatkan. Namun
demikian, tata kelola sumberdaya dan wilayah pesisir harus berwawasan lingkungan dan sesuai dengan daya
dukungnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di masa sekarang maupun di masa depan.
1 Tujuan A1:
Meningkatkan kejelasan dalam pemanfaatan ruang di kawasan pesisir
Indikator
: Tersedia tata ruang wilayah pesisir yang disepakati pemangku kepentingan.
Target
: Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Sasaran A1.1 : Adanya batas yang jelas antar masing-masing zona peruntukan di wilayah pesisir
Indikator : Berkurangnya konflik antar sektor dan pemangku kepentingan di wilayah
pesisir
Target
: Adanya batas tertulis dan batas fisik di lapangan yang sesuai dengan rencana
zonasi
Waktu Pelaksanaan
Leading
Strategi
Arahan Kegiatan
Instansi Terkait
PJM PJM PJM PJM
Instansi
1
2
3
4
Strategi A1.1.1.
Pembuatan zonasi wilayah DKP2SKSA Bappeda, DKP2SKSA,
Penataan ulang atau
pesisir
Disparbud, BLH,
perbaikan zonasi kawasan
Dinas Bina Marga,
Penyusunan RDTR
Bappeda
pesisir untuk berbagai
SDA, ESDM, DCKTR,
kawasan pesisir
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kepentingan baik perikanan,
industri, pariwisata dan
sektor lain yang saling sinergi
dan taat aturan.

2

Penyusunan RTR kawasan
pesisir
Penyusunan rencana
pengelolaan pesisir secara
terpadu
Penyusunan rencana aksi
pesisir secara terpadu
Sosialisasi zonasi, RDTR,
RTR kawasan pesisir
Pendekatan keterpaduan
dalam perencanaan
pembangunan

Bappeda
DKP2SKSA

Dishutbun, BPBD,
Dispertanak, TNI AD,
Dishubkominfo

DKP2SKSA
Bappeda,
DKP2SKSA
Bappeda

Tujuan A2:

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir secara berkelanjutan untuk meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan masyarakat
Indikator
: Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir dan terjaganya kelestarian fungsi
lingkungan
Target
:  Jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir maksimal 10%
 Tidak terjadinya degradasi lingkungan
Sasaran A2.1:
Pemanfaatan secara optimal sumberdaya pesisir
Indikator : Meningkatnya produktivitas usaha baik barang maupun jasa di wilayah
pesisir
Target
: Terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor
sekunder dan tersier
Waktu Pelaksanaan
Leading
Strategi
Arahan Kegiatan
Instansi Terkait
PJM PJM PJM PJM
Instansi
1
2
3
4
Strategis A2.1.1.
Pemetaan sumberdaya
DKP2SKSA DKP2SKSA, BMKG,
Peningkatan produksi
ikan dan usaha perikanan
Dinas Bina Marga,
perikanan melalui
Penyediaan sistem
DKP2SKSA, SDA, ESDM,
pengembangan perikanan
Disperindagkop PPSC
informasi cuaca,
BMKG
tangkap dan perikanan
oceanografi,dan Pranata
budidaya
Mangsa Perikanan
Pengembangan keg.
DKP2SKSA
perikanan budidaya
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Strategis A2.1.2.
Optimalisasi pemanfaatan
dan pengelolaan sumberdaya
pesisir melalui upaya
peningkatan diversifikasi
usaha dan pengembangan
wilayah pesisir secara terpadu

Penyediaan sarana dan
prasarana perikanan
tangkap dan budidaya
Pengembangan SDM dan
teknologi melalui
kerjasama dengan
pemerintah pusat,
lembaga penelitian, dan PT
Pengembangan kawasan
minapolitan, yaitu
kawasan perikanan
terpadu yang meliputi
kegiatan produksi, pasca
panen, dan pemasaran
Pengembangan Usaha
Mina Pedesaan (PUMP)
Konservasi kawasan dan
jenis biota perairan yg
dilindungi secara
berkelanjutan
Pengembangan integrated
coastal agriculture yang
memadukan kegiatan
kenelayanan,pertambakan
/ budidaya ikan, pertanian
lahan kering, peternakan
dan kehutanan
Pengembangan industri
kerajinan rumah tangga
berbasis sumberdaya lokal
Pengembangan technopark
untuk pemanfaatan
potensi SDA untuk
kegiatan edukasi dan
pariwisata
Memperkuat akses pasar
domestik

DKP2SKSA
DKP2SKSA

DKP2SKSA

DKP2SKSA, Bappeda,
Dishutbun,
Disdikpora,
Disperindakop ,
Dispertanak,
Disparbud, PPSC

DKP2SKSA
DKP2SKSA,
Dishutbun
DKP2SKSA,
Dispertanak

Disbudpar
Disdikpora

Disperindag
kop
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Sasaran A2.2:

Strategi
Strategis A2.2.1.
Pengembangan kawasan
ekowisata dan wisata bahari

Berkembangnya usaha pariwisata di wilayah pesisir sebagai mata pencaharian bagi
masyarakat
Indikator : Berkembangnya kegiatan wisata bahari dan ekowisata
Target
: Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata
Waktu Pelaksanaan
Leading
Arahan Kegiatan
Instansi Terkait
PJM PJM PJM PJM
Instansi
1
2
3
4
Pengembangan kegiatan
Disparbud
Disparbud, Bappeda,
wisata bahari dan
Dishubkominfo,
ekowisata yang dipadu
DKP2SKSA, Dinas
dengan kegiatan
Bina Marga, SDA,
perikanan
ESDM, Swasta,
Kelompok Masyarakat
Pengembangan sentra
Disparbud
dan Pelaku Pariwisata
wisata kuliner berbasis
hasil perikanan dan
pangan lokal
Pengembangan paket
Disparbud
wisata dengan dukungan
sarana dan prasarana
yang memadai
Pelestarian situs-situs
Disparbud
budaya
Peningkatan promosi
Disparbud
obyek wisata secara lebih
luas
Peningkatan jaringan air
Dinas Bina
bersih, sanitasi, listrik,
Marga,
dan komunikasi terutama SDA, ESDM
pada kawasan wisata
Pengembangan jejaring
Disparbud
kerjasama dengan pelaku
wisata
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B. Matriks Isu Strategis B
Isu B: Pentaatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir Masih Lemah
Penjelasan : Permasalahan ketaatan dan tegaknya berbagai perangkat peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis
(konvensi) telah menghasilkan berbagai dilema sosial yang mengancam keharmonisan kehidupan masyarakat
pesisir dan estetika.
1 Tujuan B1:
Mewujudkan Kepastian Hukum untuk menjamin keamanan ketenangan dan kesejahteraan masyarakat
Indikator
: Berkurangnya kasus pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam
dan lingkungan
Target
: Kasus pelanggaran terselesaikan dengan baik dan adil
Sasaran B1.1 :
Peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat pesisir mengetahui hak dan
kewajibannya
Indikator : Meningkatnya ketaatan masyarakat pesisir dan stakeholders terhadap produk
hukum
Target
: Masyarakat pesisir dan para pemangku kepentingan taat dan peduli terhadap
berbagai produk hukum
Leading
Strategi
Arahan Kegiatan
Instansi Terkait
Waktu Pelaksanaan
Instansi
PJM PJM PJM PJM
1
2
3
4
Strategi B1.1.1.
Penyusunan peraturan
DKP2SKSA
DKP2SKSA,
Melibatkan masyarakat dalam dengan melibatkan
Bakesbangpol,
pengawasan dan pemanfaatan masyarakat pesisir dalam
Muspika, Kadarkum,
sumberdaya alam dan
pengawasan terhadap
Bagian Hukum,
lingkungan
pemanfaatan sumberdaya
SatpolPP, Satker
alam dan lingkungan
Pengawasan
Sumberdaya Kelautan
Sosialisasi peraturan yang DKP2SKSA
dan Perikanan,
ada kepada masyarakat
Masyarakat.
pesisir dan stakeholders.
Penguatan kelembagaan
DKP2SKSA
pengawasan sumber daya
Pengadaan sarana
DKP2SKSA
pengawasan
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C. Matriks Isu Strategis C
Isu C: Tingginya Ancaman Bencana Alam dan Lingkungan di Wilayah Pesisir
Penjelasan : Isu bencana alam dan Tsunami menjadi isu pertama dan utama di wilayah pesisir kabupaten Cilacap terkait
dengan tingginya intensitas bencana alam terutama gempa bumi yang berpotensi menimbulkan Tsunami.
Rusaknya ekosistem mangrove dan pencemaran lingkungan yang berasal dari kegiatan industri, pariwisata,
perikanan dan rumah tangga mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir dan sumber-sumber kehidupan
masyarakat.
1 Tujuan C1: Menciptakan kondisi dan masyarakat yang siap (paham dan tanggap) menghadapi bencana alam khususnya
gempa bumi dan tsunami untuk meminimalisir kerugian jiwa dan materi yang ditimbulkan oleh bencana alam
Indikator
:  Masyarakat sadar dan paham akan gejala dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana
alam terutama gempa bumi dan tsunami
 Masyarakat tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam tersebut
Target
: Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan tentang mitigasi bencana alam terutama gempa
dan tsunami untuk masyarakat pesisir secara rutin
Sasaran C1.1 : Masyarakat siap dan mampu menghadapi ancaman bencana alam
Indikator : Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapan masyarakat terhadap bencana alam
Target
: Minimal atau tidak ada korban jiwa dan materi saat bencana alam terjadi
Waktu Pelaksanaan
Leading
Strategi
Arahan Kegiatan
Instansi Terkait
PJM PJM PJM PJM
Instansi
1
2
3
4
Strategi C1.1.1.
Pengkajian distribusi spasial BPBD
BPBD,Bappeda,
Membangun community
dan pemetaan wilayah
DKP2SKSA,
awareness and
pesisir yang berpotensi
Disparbud, BLH,
preparedness (kesadaran
terkena dampak negative
DCKTR, Dishutbun,
atau kerusakan akibat
Dinas Bina Marga,
dan kesiapan masyarakat)
bencana alam
SDA, ESDM,
Dispertanak, TNI AD,
Peningkatan pemahaman
BPBD
Dishubkominfo
dan kesiapan menghadapi
bencana melalui pendidikan
dan pelatihan
Pembuatan SOP
BPBD
penanganan dan
penanggulangan bencana
alam
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Sasaran C1.2 :

Strategi
Strategi C1.2.1.
Menyiapkan jalur evakuasi
dan lokasi pengungsian
untuk menyelamatkan
masyarakat pesisir

Pembentukan tim khusus
BPBD
dan peningkatan
kemampuan kelompok
masyarakat yang ada
sebagai relawan dalam
penanggulangan dan
penanganan bencana
Pembangunan sarana fisik yang dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh
bencana alam
Indikator : Berkurangnya kerugian jiwa maupun materi karena bencana alam
Target
:
Seluruh bangunan di wilayah pesisir tahan gempa dan tsunami, tersedia
fasilitas pemantau bencana yang berfungsi dengan baik, jalur evakuasi untuk
tsunami serta relokasi permukiman dari daerah rawan bencana
Waktu Pelaksanaan
Leading
Arahan Kegiatan
Instansi Terkait
PJM PJM PJM PJM
Instansi
1
2
3
4
Pembuatan dan penetapan
BPBD
BPBD, BAPPEDA,
jalur evakuasi untuk
Dinsosnakertrans,
penyelamatan masyarakat
Dinas Bina Marga,
pesisir saat terjadi bencana
SDA, ESDM,
alam
Dishutbun, DCKTR,
DKP2SKSA
Pembuatan bangunan yang
Dinas Bina
tahan gempa dan tsunami
Marga, SDA,
untuk meminimalisir
ESDM
kerugian yang ditimbulkan
akibat gempa bumi
Pembangunan dan
BPBD
pemeliharaan barak
pengungsian untuk
menampung masyarakat
saat terjadi bencana alam
Relokasi permukiman dari
Dinas Bina
daerah rawan tsunami
Marga, SDA,
ESDM
Pengembangan hutan pantai Dishutbun
sebagai green barrier
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Pengembangan sistem
peringatan dini (Early
Warning System) untuk
benc. alam
2

BPBD

Tujuan C2: Menciptakan wilayah pesisir yang bebas dari bahan pencemar dan sanitasi yang baik
Indikator
: Berkurangnya bahan pencemar dan meningkatnya sanitasi di wilayah pesisir
Target
:  Terwujudnya sistem sanitasi lingkungan yang baik
 Terbangunnya instalasi pengolahan limbah terpadu
Sasaran C2.1 : Wilayah pesisir yang bebas dari bahan pencemar dengan tingat sanitasi yang baik
Indikator :
Meningkatnya tingkat sanitasi dan berkurangnya bahan pencemaran di
wilayah pesisir
Target
:
Ekosistem pesisir terpelihara
Waktu Pelaksanaan
Leading
Strategi
Arahan Kegiatan
Instansi Terkait
PJM PJM PJM PJM
Instansi
1
2
3
4
Strategi C2.1.1.
Pengembangan sarana
DCKTR
DCKTR,Dinkes,
Peningkatan sarana
pengolahan limbah baik cair
Dinas Bina Marga,
prasarana sanitasi
maupun padat secara
SDA, ESDM,
lingkungan dan pengolahan terpadu
Disparbud,
limbah
DKP2SKSA, BLH
Pembangunan fasilitas
DCKTR
sanitasi lingkungan
Strategi C2.1.2.
Pemberian penyuluhan
DCKTR
DCKTR,Dinkes,
workshop
Penyadaran tentang
melalui seminar,
Dinas Bina Marga,
manajemen kebersihan
maupun pertemuanSDA, ESDM,
lingkungan
pertemuan lokal yang
Disparbud,
membahas pentingnya
DKP2SKSA, BLH
kebersihan serta dampak
negative dari lingkungan
yang tidak bersih
Pemberian workshop
DCKTR
pengelolaan limbah secara
sederhana yang dapat
diterapkan oleh masyarakat
Melestarikan gerakan bersih DCKTR
pantai oleh masy. pesisir
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3

Tujuan C3:

Menjaga kelestarian dan merehabilitasi ekosistem pesisir
Indikator
: Terpeliharanya dan terehabilitasinya ekosistem pesisir
Target
: Semua ekosistem pesisir berfungsi secara baik
Sasaran C3.1: Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya wilayah pesisir
Indikator : Terjaganya fungsi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Target
: Lingkungan wilayah pesisir berfungsi dengan baik
Waktu Pelaksanaan
Leading
Strategi
Arahan Kegiatan
Instansi Terkait
PJM PJM PJM PJM
Instansi
1
2
3
4
Strategi C3.1.1.
Konservasi dan perlindungan DKP2SKSA, DKP2SKSA,
Perlindungan dan
ekosistem pesisir dan habitat Dishutbun
Dishutbun, LSM,
rehabilitasi ekosistem
biota laut
Kelompok
pesisir
Rehabilitasi ekosistem pesisir DKP2SKSA, Masyarakat, dll
Dishutbun
Pencegahan abrasi melalui
Dishutbun
upaya penertiban kawasan
sempadan pantai,
pengembangan hutan pantai,
dan pembangunan pemecah
gelombang
Sasaran C3.2: Fungsi lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya kawasan Segara Anakan terpelihara
Indikator : Meningkatnya upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem Segara Anakan
Target
: Ekosistem kawasan Segara Anakan terpelihara
Waktu Pelaksanaan
Leading
Strategi
Arahan Kegiatan
Instansi Terkait
PJM PJM PJM PJM
Instansi
1
2
3
4
Strategi C3.2.1.
Introduksi mata pelajaran
Disdikpora DKP2SKSA, Dinas
Penyadaran tentang
pendidikan lingkungan ke
Bina Marga, SDA,
pentingnya kawasan Segara dalam kurikulum pendidikan
ESDM, Disdikpora,
Anakan
dasar dan menengah
Dinkes, Disparbud,
Pendidikan dan pelatihan
DKP2SKSA LSM
baik formal maupun informal
tentang konservasi ekosistem
untuk masyarakat
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Strategi C3.2.2.
Penguatan kelembagaan
pengelolaan kawasan
Segara Anakan

4

Rehabilitasi ekosistem
mangrove yang melibatkan
masyarakat di dalam dan di
luar kawasan
Melanjutkan dan meningkat
upaya konservasi lagoon yang
sedang dan telah dilakukan
Pengembangan dan
peragaman mata pencaharian
masyarakat pesisir
Perluasan jaringan kerjasama
dengan berbagai institusi
pendidikan dan penelitian
baik dalam negeri maupun di
luar negeri

DKP2SKSA,
Dishutbun
DKP2SKSA,
Dishutbun

DKP2SKSA, Dinas
Bina Marga, SDA,
ESDM, Dishutbun,
Disdikpora, Dinkes,
Disparbud, LSM

DKP2SKSA
DKP2SKSA

Tujuan C4

Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif masyarakat pesisir dalam menanggulangi dampak negatif
bencana sosial
Indikator
: Berkembangnya nilai-nilai positif dalam tatanan masyarakat wilayah pesisir dan mampu
menolak nilai-nilai negatif
Target
: Terwujudnya ketahanan sosial dalam masyarakat pesisir
Waktu Pelaksanaan
Leading
Strategi
Arahan Kegiatan
Instansi Terkait
PJM PJM PJM PJM
Instansi
1
2
3
4
Strategi C4.1.
Pembentukan dan
Kantor
Kantor Kemenag
Peningkatan pemahaman/ pengembangan aktifitas forum- Kemenag
Cilacap,
penyadaran nilai-nilai
forum keagamaan dan forum
Cilacap
Dinsosnakertrans
Pancasila
antar umat beragama
Mengaktifkan kelompokDinsosnaker
kelompok sosial
trans
kemasyarakatan di wilayah
pesisir sebagai pengendali
kondisi sosial (social stabilizer)
Mengaktifkan forum
Dinsosnaker
kewaspadaan dini masyarakat
trans
(FKDM)
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D. Matriks Isu Strategis D
Isu D: Kearifan Lokal Belum di Manfaatkan Secara Optimal Untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir
Penjelasan : Pengelolaan sumberdaya sering menafikan berbagai perangkat aturan dan kebiasaan yang telah tumbuh subur
dalam masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber-sumber penghidupannya. Kearifan lokal yang
merupakan bagian dari budaya masyarakat tersebut dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat dan
pengelolaan sumberdaya, baik yang ada dan masih berlangsung sampai saat ini
1 Tujuan D1: Menciptakan norma yang dapat memberi arahan yang positif bagi pengelolaan pesisir
Indikator
: Masyarakat mampu memanfaatkan sumberdaya pesisir secara lestari dengan mengadopsi
berbagai kearifan lokal
Target
: Seluruh masyarakat pesisir mampu mendayagunakan potensi SD pesisir secara optimal dan
lestari
Sasaran D1.1 : Terbentuknya tatanan masyarakat pesisir yang mampu memanfaatkan dan mengelola
sumberdaya pesisir secara optimal dan lestari
Indikator :
 Terdapat perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SD pesisir
yang dapat mengurangi degradasi lingkungan
 Berkembangnya budaya lokal dalam masyarakat yang berkaitan dengan
pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir secara lestari
Target
:
 Masyarakat pesisir dapat menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam
pengelolaan Sumberdaya pesisir
 Lestarinya budaya lokal dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir
Waktu Pelaksanaan
Leading
Strategi
Arahan Kegiatan
Instansi Terkait
PJM PJM PJM PJM
Instansi
1
2
3
4
Strategi D1.1.1.
Menginventarisasi dan
Disparbud
Disparbud,
Melembagakan nilai-nilai
merevitalisasi kearifan lokal
DKP2SKSA,
kearifan lokal
Dishutbun,
Mengembangkan nilai-nilai
Disparbud
Dispertanak,
kearifan lokal secara
Disdikpora,
kontekstual
Kecamatan,
Pelembagaan sistem
Disparbud,
Kelompok
pengelolaan sumberdaya
DKP
masyarakat
oleh masyarakat
Strategi D1.1.2.
Penyelenggaraan event yang Disparbud
Disparbud,
Mengapresiasi budaya
berkaitan dengan ritual
DKP2SKSA,
budaya dalam kemasan
Dishutbun,
yang lebih atraktif
Dispertanak,
Disdikpora,
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Kecamatan,
Kelompok
masyarakat
Memberikan stimuli konkret Disparbud
pada pelaku budaya /
kearifan lokal
Peningkatan akses budaya
Disparbud
E. Matriks Isu Strategis E
Isu E: Kapasitas Kelembagaan dan Kompetensi SDM Masih Lemah
Penjelasan : Proses pembangunan membutuhkan kualitas manusia yang handal dan kelembagaan yang dapat berfungsi secara
efektif. Kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap penentuan kegiatan-kegiatan
strategis, inovasi dan kreativitas yang berdampak kepada tata kelola sumberdaya dan wilayah pesisir secara
berkelanjutan.
1 Tujuan E1: Membentuk SDM yang berkualitas dan mempunyai kapasitas serta kompetensi dalam pengelolaan sumber
daya pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Indikator
: Meningkatnya kreatifitas, produktifitas, dan inovasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan
WP3K.
Target
: Tumbuh dan berkembangnya kegiatan/usaha yang produktif, kreatif, inovatif, dan kompetitif
dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Sasaran E1.1 : Masyarakat pesisir yang produktif, inovatif, kreatif dan berdaya saing.
Indikator :
 Meningkatnya kualitas SDM yang mampu menciptakan nilai tambah.
 Meningkatnya produktivitas kegiatan/usaha di wilayah pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil.
 Meningkatnya diversifikasi kegiatan/usaha dan produk.
 Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM yang menguasai teknologi
kelautan.
 Meningkatnya kualitas produk yang menjadi komoditas unggulan.
 Meningkatnya jejaring produksi dan pemasaran.
Target
:
 Peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk hasil laut sebesar 50%.
 Meningkatnya produksi 500%.
 50 % dari jumlah penduduk pesisir menguasai teknologi kelautan.
 Munculnya produk-produk unggulan yang menjadi “trade mark” wilayah
pesisir.
 Terbangunnya lembaga produksi dan pemasaran yang berbasis komunitas.
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Strategi
Strategi E1.1.1.
 Pemberdayaan
masyarakat pesisir.
 Peningkatan sarana dan
prasarana.
 Penguatan kemampuan
pengelolaan dan akses
permodalan.
 Penumbuhan sentrasentra produksi untuk
mendorong terciptanya
komoditas unggulan.

Arahan Kegiatan
Penyuluhan, pelatihan,
bimbingan teknis dan
pendampingan usaha di
wilayah pesisir
Peningkatan peran Balai
Penyuluh Pertanian (BPP)
dan sebagai wahana
pelatihan masyarakat pesisir
Revitalisasi peran Lembaga
Pengembangan Masyarakat
Pesisir (LPMP), Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)
Penyediaan sarana dan
prasarana untuk kegiatan
produksi dan pemasaran
Penguatan jejaring antar
komunitas wilayah pesisir
Prioritas pengembangan
kawasan sentra produksi
komoditas unggulan secara
berkelanjutan

Leading
Instansi

Instansi Terkait

DKP2SKSA
Disperindag
kop
BP2KP

DKP2SKSA

Waktu Pelaksanaan
PJM PJM PJM PJM
1
2
3
4

BP2KP, DKP2SKSA,
Disperindagkop
Dinas Bina Marga,
SDA, ESDM,
Disparbud,
BAPERMAS, PP, PA
dan KB, Disdikpora,
BLH, Kecamatan,
Desa

DKP2SKSA
Disperindag
kop
DKP2SKSA
DKP2SKSA
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