
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 

NOMOR  24  TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)                     
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 – 2012 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI CILACAP, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut pasal 150 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap untuk ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu 
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2008 – 2012. 

 
Mengingat : 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); 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. 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 diubahdengan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan PERPPU Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2005 No. 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 
4438); 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 
33); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik 
Indonesia tahun 2005 Nomor 140); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2004 – 2009 (Lembaran Negara Republk Indonesia tahun 2005 
Nomor 11); 

11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan  Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 
tentang Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003 Nomor 109); 

13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor  3 Seri E Nomor 3 ); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Cilacap ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 seri e Nomor 3); 
 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP 

dan  

BUPATI CILACAP 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
(RPJMD) KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 – 2012. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap 
2. Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap 
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2008 – 2012 yang selanjutnya 
disebut sebagai RPJMD Kabupaten Cilacap adalah 
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dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan 
tahun 2012. 

4. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 
Kepala Daerah, serta memuat kebijakan keuangan daerah, 
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, yang 
penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan 
memperhatikan RPJP Nasional. 

5. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah 
yang mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan 
RPJP Nasional.  

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya 
disebut sebagai RPJPD Kabupaten Cilacap adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut 
Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen 
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA 
adalah Kebijakan  

 
BAB II 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN 
CILACAP 

 
Pasal 2 

 
(1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 setiap tahun 

dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD). 

(2) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan 
menjabarkan RPJMD ini ke dalam Rencana Strategis 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 
2008 – 2012 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing Urusan. 

(3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam 
setiap tahun dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja 
Tahunan (Renja SKPD). 
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Pasal 3 
 

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2008 – 2012 adalah 
sebagai berikut : 
BAB I : Pendahuluan 
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah 
BAB III : Visi dan Misi 
BAB IV : Strategi Pembangunan Daerah 
BAB V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
BAB VI : Arah Kebijakan Umum 
BAB VII : Program pembangunan Daerah 
BAB VIII : Penutup 
 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 4 

 
(1) Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cilacap 
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 5 
 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan 
untuk menghindarkan kekosongan perencanaan 
pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang 
menjabat pada tahun terakhir  masa jabatannya diwajibkan 
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
untuk tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah 
berikutnya. 

(2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode 
masa jabatan Kepala Daerah berikutnya. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2008 – 2012 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 7 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 

 
Ditetapkan  di  Cilacap 
pada tanggal 7 Agustus 2008 
 

BUPATI CILACAP, 
 

Cap ttd 
 

PROBO YULASTORO 
 
 
 
Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal 27 September 2008 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

CILACAP, 
 
    Cap ttd 
 

        SOEPRIHONO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008  
NOMOR 24 
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PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 
NOMOR 24 TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 – 2012 
 

I. UMUM 
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga 
Perencanan Pembangunan Daerah perlu adanya kesepakatan antara 
eksekutif dan legislatif. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 
arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa 
bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan 
Program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang 
direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas 
kewenangan daerah dengan memperhatikan kemampuan / kapasitas 
keuangan Daerah. 
RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat 
prioritas pembangunan daerah, kondisi perekonomian daerah, dan 
pendanaan yang bersifat indikatif. 
Kurun waktu RPJMD adalah 5 (lima) tahun dari tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2012, namun untuk mengindari kekosongan rencana 
pembangunan daerah tahun 2013, sehingga pada tahun tersebut 
direncanakan pada tahun 2012. Namun demikian, Kepala Daerah terpilih 
periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk 
menyempurnakan RKPD melalui mekanisme perubahan APBD, 
sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang 
Perubahan  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Dalam upaya mendapatkan RPJMD yang dapat mengantisipasi 
kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, maka 
penyusunannya dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku 
kepentingan pembangunan. Yang tahapannya sebagai berikut : 
Pertama, Penyiapan rancangan awal RPJMD yang memuat gambaran 
awal dari jabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. 
Kedua, Penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renstra-SKPD) bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, 
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi SKPD,  agar selaras dengan program prioritas 
Kepala Daerah terpilih. 
Ketiga, Penyusunan Rancangan RPJMD merupakan upaya 
mengintegrasikan rancangan awal RPJMD dengan Renstra-SKPD yang 
menghasilkan rancangan RPJMD. 
Keempat, Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 
jangka menengah daerah, guna memperoleh berbagai masukan dan 
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komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas 
rancangan RPJMD. 
Kelima, Penyusunan Rancangan akhir RPJMD dimana seluruh masukan 
dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah menjadi 
masukan utama penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi 
Rancangan Akhir RPJMD. 
Keenam, Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. 
 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas 
 

Pasal 2 
Cukup jelas 
 

 

Pasal 3 
Cukup jelas 
 

Pasal 4 
Cukup jelas 
 

Pasal 5 
Yang dimaksud RKPD dan APBD tahun pertama adalah RKPD dan 
APBD tahun 2013,  
Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak 
yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama 
pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD. 
Yang dimaksud dengan RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah 
Kabupaten Cilacap, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan 
menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun  
 

Pasal 6 
Cukup jelas 
 

Pasal 7 
Cukup jelas 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  

TAHUN 2008 NOMOR 32 
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LLaammppiirraann  ::  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  
CCiillaaccaapp  NNoommoorr  2244  TTaahhuunn  
22000088..  

    TTaannggggaall  77  AAgguussttuuss  22000088  

  
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 – 2012   
  

BBAABB  II  
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

 
 
1.1. Latar Belakang  

Kabupaten Cilacap merupakan wilayah dengan corak sosiokultural yang dicirikan 

dengan luasnya daerah pedesaan dan kultur agraris dalam kehidupan 

masyarakatnya. Sebagai kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Jawa 

Tengah serta kekayaan sumberdaya yang dimiliki sudah selayaknya Kabupaten 

Cilacap memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai perwujudan visi dan 

misi kepala daerah. Penjabaran visi, misi kepala daerah kemudian akan di 

terjemahkan dalam suatu rencana pembangunan berupa sebuah dokumen 

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakatnya. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap 

tahun 2008-2012 merupakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 

berwawasan lima tahunan. RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2008 - 2012 bagian 

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Cilacap tahun 2005-2025 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan 

induk dengan wawasan waktu 20 tahun, disamping itu RPJMD juga merupakan 

penjabaran RPJM Nasional/Provinsi. RPJMD disusun berdasarkan Potensi 

permasalahan dan tantangan serta keterbatasan sumberdaya yang dihadapi, 

strategi pokok pembangunan, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan 

pembangunan.  

Penyusunan RPJMD meliputi Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, 

Arah Kebijakan Keuangan Daerah, serta Program SKPD. RPJMD menjadi 

pemberi arah bagi semua lembaga pemerintah di daerah, lembaga non 

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas dalam mewujudkan visi dan misi 

kepala daerah yaitu kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itulah, proses 
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penyusunan RPJMD perlu mencerminkan keterlibatan pihak-pihak tersebut.  

RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2008-2012 merupakan langkah penerus 

pembangunan pemerintah daerah yang tercermin dalam RPJMD periode 

sebelumnya. RPJMD Kabupaten Cilacap tahun  2008-2012 berusaha untuk 

senantiasa meningkatkan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan 

pada periode sebelumnya. 

Dengan pemahaman seperti di atas untuk lima tahun ke depan tugas Pemerintah 

Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan pembangunan daerah terutama 

adalah untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan 

infrastruktur, dalam kerangka peningkatan produktivitas, kualitas, kesejahteraan, 

dan kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu, untuk memberikan arah 

pembangunan yang lebih jelas maka perlu disusun sasaran, arah kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Cilacap untuk lima tahun 

kedepan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD)  Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012. 

 
1.2. Maksud dan Tujuan 

RPJMD Kabupaten Cilacap periode 2008-2012 disusun dengan maksud untuk 

dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pelaku pembangunan dalam 

menyelenggarakan setiap tahap pembangunan selama 5 tahun, baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan 

di Kabupaten Cilacap. Disamping itu penyusunan RPJMD juga dimaksudkan 

sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih yang memuat 

arah strategi pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, kebijakan 

umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat 

indikatif. Kemudian dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman bagi SKPD 

dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah SKPD, 

yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Penyusunan 

RPJMD juga dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi Rencana Kerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD). 

Secara rinci, tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap periode 2008-2012 

adalah sebagai berikut :  

a. Diperolehnya suatu rencana pembangunan jangka menengah (untuk lima 

tahun ke depan) yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan 

yang terjadi di Kabupaten Cilacap. 

b. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkret untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Cilacap lima tahun ke depan. 
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c. Terwujudnya program-program yang sinergis dalam pembangunan di 

Kabupaten Cilacap sehingga dapat mempercepat kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. 

d. Tersedianya instrumen pengawasan dan evaluasi program-program 

pembangunan di  Kabupaten Cilacap periode 2008-2012. 

 

1.3. Landasan Hukum 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap periode 2008-2012 mengacu dasar 

hukum  sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi  Jawa Tengah; 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  

g. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan 

kinerja Instansi Pemerintah; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah;  

j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional; 

k. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 

2004-2009. 

l. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan Permendagri 59 tahun 2007 tentang penyempurnaan 

Permendagri 13 tahun 2006. 

m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 tahun 2003 tentang RTRW 

Provinsi Jateng. 

n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. 

o. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa 
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Tengah Tahun 2005 – 2025. 

p. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap. 

 
1.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Cilacap Periode 2008- 2012 dengan Dokumen 

Perencanaan Lainnya. 

Keberadaan RPJMD Kabupaten Cilacap Periode 2008-2012  memiliki hubungan 

dengan Dokumen Perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada 

umumnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap 

terhadap perubahan.  Adapun hubungan RPJMD Kabupaten Cilacap Periode 

2008-2012 dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai  berikut : 

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Cilacap Periode 2008-2012 dengan RPJM 

Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Tengah adalah  bahwa RPJMD Kabupaten 

Cilacap Periode 2008-2012 memperhatikan RPJM  Nasional dan RPJM 

Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang 

ada di  Kabupaten Cilacap. 

b. Hubungan  RPJMD  Kabupaten  Cilacap  Periode  2008-2012  dengan Renstra 

SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah  bahwa RPJMD 

Kabupaten Cilacap Periode 2008-2012 merupakan pedoman umum terhadap 

penyusunan Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.  

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Cilacap Periode 2008-2012  dengan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap adalah bahwa RKPD 

merupakan penjabaran operasional tahunan dari RPJMD Kabupaten Cilacap 

Periode 2008-2012.  

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Cilacap Periode 2008-2012 dengan Rencana 

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen 

perencanaan tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah yang disusun 

sebagai derivasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan 

tahunan yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka 

regulasi serta indikasi pendanaan beberapa tahun ke depan. 
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Hubungan RPJMD Kabupaten Cilacap dengan dokumen perencanaan lainnya 

digambarkan dalam diagram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.5. Sistematika Penulisan 

RPJM Kabupaten Cilacap periode 2008-2012 disusun berdasarkan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, 

landasan hukum, hubungan RPJMD Kabupaten Cilacap 

dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika 

penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

  Bab ini memuat tentang deskripsi dan data statistik tentang  

kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial budaya 

daerah, prasarana dan sarana daerah, dan  pemerintahan di 

Kabupaten Cilacap.  

BAB III VISI DAN MISI  

  Bab ini memuat tentang Visi, dan Misi Pemerintah Kabupaten 

Cilacap 

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 

  Bab ini memuat Strategi Pembangunan Daerah dalam 

mengatasi permasalahan pokok daerah. 

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

  Bab ini memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah dan 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam  

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta capaian kinerja 

program. 

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM 

  Bab ini memuat tentang kebijakan berkaitan dengan program 

 
 
 
 
 

 
Tingkat Kabupaten Cilacap 

 
Tingkat Prop. Jawa Tengah 

 
Tingkat Nasional 

RPJM Provinsi  
Jawa Tengah 

RPJMD Kab.Cilacap 
Tahun 2008-2012 

Renstra SKPD Kab. 
Cilacap th 2008-2012 

RKPD 
Kab.CIlacap 

Renja SKPD 

RPJPD Kab. 
Cilacap 

RPJPD Provinsi  
 

RPJP Nasional 
 

RPJM Nasional 
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kepala daerah terpilih, sebagai arah bagi SKPD maupun 

lintas SKPD dalam rangka pencapaian kinerja sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

  Bab ini memuat tentang program pembangunan daerah 

sesuai dengan Program pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD).  

BAB IX PENUTUP 

Bab ini memuat tentang program transisi dan kaidah 

pelaksanaan.   
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BBAABB  IIII  
GGAAMMBBAARRAANN  UUMMUUMM  KKOONNDDIISSII  DDAAEERRAAHH  

 
 
 
2.1. Kondisi Geografis 

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi 

Kabupaten Cilacap terletak di bagian Barat dan Selatan Provinsi Jawa 

Tengah dan memiliki wilayah terluas di provinsi tersebut, yaitu sekitar  

225.360,840 Ha (termasuk Pulau Nusakambangan yang luasnya 

12.080,000 Ha). Secara geografis Kabupaten Cilacap berada di antara 

10804’30”-109030’30” BT dan            7030’-7045’20” LS.  Secara 

administratif Kabupaten Cilacap berbatasan dengan : 

� Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen dan Banyumas 

� Sebelah Selatan : Samudera Hindia 

� Sebelah Barat : Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan     

Kabupaten Kuningan (Propinsi Jabar) 

� Sebelah Utara : Kabupaten Brebes dan Banyumas 

Secara administratif, wilayah Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 wilayah 

kecamatan dan 269 desa serta 15 kelurahan.  Wilayah terluas adalah 

kecamatan Wanareja (19.063 ha) dan terkecil adalah kecamatan 

Cilacap Selatan (911,00 ha). Ibukota kecamatan terjauh dari ibukota 

kabupaten adalah Dayeuhluhur (107 km).   

2.1.2 Topografi 

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Cilacap bila dilihat dari arah 

barat laut merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih 

dari 100 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan puncak tertinggi 

berada di G. Subang (1.210 meter dpl) yang berada di Kecamatan 

Dayeuhluhur. Selanjutnya ke arah tenggara terbagi menjadi dua 

kawasan bentang alam, di bagian utara berupa pegunungan dan di 

bagian selatan berupa dataran miring landai ke arah barat daya – 

selatan, berelevasi kurang dari 100 meter dpl dan berbatasan dengan 

Pantai Segara Anakan. Bagian paling timur berupa dataran dan di 

bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau 

Nusakambangan memanjang dengan jarak kurang lebih 30 km dari 

barat ke timur, membatasi Segara Anakan dan Samudera Hindia, 



 15 

pulau tersebut memiliki bentang alam pegunungan namun tidak begitu 

tinggi (kurang dari 100 meter dpl). Kabupaten Cilacap mempunyai 

topografi yang beragam namun kondisi topografi rata-rata merupakan 

dataran rendah. Kondisi ini juga didukung oleh letak Kabupaten 

Cilacap yang berada pada daerah pesisir (merupakan daerah pantai). 

2.1.3 Jenis Tanah 

Jenis-jenis tanah di Kabupaten Cilacap antara lain alluvial (untuk lahan 

pertanian dan pemukiman), gley humus (pertanian), litosol, mediteran 

(tanah yang subur, cocok untuk pertanian perkebunan dan hutan), 

rendzina, regosol, grumosol, latosol, (biasanya untuk lahan pertanian) 

dan podzolik (tanah pertanian dan perkebunan).  Secara rinci jenis, 

bahan induk, dan fisiografis tanah di Kabupaten Cilacap disajikan pada 

Tabel  II-1. 

 
Tabel  II-1 
Asosiasi Jenis Tanah dengan Batuan Induk dan Fisiog rafi Di 
Kabupaten Cilacap 

No Jenis tanah Bahan 
induk Fisiografi Lokasi Kecamatan 

1. Aluvial Hidromof Endapan 
Lempung 

Dataran Kawunganten, 
Patimuan, 
Kedungreja, Adipala, 
Kroya, Binangun, 
Pulau Nusakam-
bangan bagian utara 
 

No Jenis tanah Bahan 
induk Fisiografi Lokasi Kecamatan 

2. Aluvial Kelabu Tua Endapan 
Lempung 

Dataran dan 
Perbukitan 
karst 
setempat 

Kedungreja, 
Sidareja, 
Gandrungmangu, 
Kawunganten, 
Jeruklegi, Pulau 
Nusakambangan 
bagian Selatan 

3. Aluvial Kekelabuan Endapan 
Lempung 

Dataran dan 
Perbukitan 
Lipatan 
setempat 

Patimuan, 
Kedungreja, 
Sidareja, 
Dayeuhluhur 

4. Aluvial Kelabu 
kekuningan 

Endapan 
Lempung 

Dataran Binangun, 
Nusawungu,  
Sampang, Kroya 

5. Asosiasi Aluvial 
Kelabu dan Aluvial 
coklat kekelabuan 

Endapan 
Lempung 
dan pasir 

Dataran dan 
Perbukitan 
Lipatan 

Dayeuhluhur, 
Wanareja, Sidareja, 
Kedungreja, 
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setempat Patimuan 

6. Asosiasi glei 
humus rendah dan 
alluvial kelabu 

Endapan 
lempung 

Dataran Nusawungu 

7. Kompleks litosol, 
mediteran dan 
rendzina 

Campur an 
batu kapur 
dan napal 

Bukit lipatan Dayeuhluhur, 
Majenang, 
Karangpucung, 
Kesugihan, 
Sampang, Maos 

8. Regesol kelabu Endapan 
pasir 

Dataran Cilacap Selatan, 
Cilacap Tengah, 
Kesugihan, Maos, 
Adipala 

9. Regosol coklat Endapan 
pasir 

Dataran Cilacap Selatan, 
Cilacap Tengah, 
Kesugihan, Maos, 
Adipala 

10. Grumusol kelabu Endapan 
lempung 

Dataran Kesugihan, 
Kawunganten 
 

No Jenis tanah Bahan 
induk Fisiografi Lokasi Kecamatan 

11. Kompleks 
grumusol, regosol 
dan mediteran 

Batukapur 
dan napal 

Bukit Lipatan Cimanggu, 
Karangpucung 

12. Latosol coklat tua 
kemerahan 

Tuf volkan 
intermediet 

Volkan dan 
Bukit Lipatan 

Majenang, Cimanggu

13. Kompleks atosol 
merah kekuning-
an, latosol coklat, 
podsolik merah 
merah kekuning-an 
dan litosol 

Batuan 
endapan 
dan 
volkanik 

Volkan dan 
Bukit Lipatan 

Cilacap Selatan, 
Gandrungmangu, 
Kawunganten, 
Jeruklegi dan 
Kesugihan, 
Dayeuhluhur, 
Wanareja, Majenang, 
Cimanggu, 
Karangpucung 

14. Kompleks podsolik  
merah kekuningan, 
podsolik kuning 
dan regosol 

Batupasir 
dan 
batulempu
ng 

Bukit Lipatan Sidareja, 
Gandrungmangu, 
Kawunganten, 
Jeruklegi, Kesugihan 

Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 

 

2.1.4 Klimatologi 

Kabupaten Cilacap mempunyai iklim tropis dengan musim kemarau 

dan penghujan bergantian dalam tiap tahun. Berdasarkan data dari 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Cilacap dan Kantor 

Meteorologi dan Geofisika Cilacap, curah hujan rata-rata tertinggi 
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terjadi pada bulan Desember (420 mm) dan terendah terjadi pada 

bulan Juli (17 mm). rata-rata hari hujan terbanyak terjadi pada bulan 

Januari sebanyak 18 hari, sedangkan hari hujan paling sedikit terjadi 

pada bulan Juli sebanyak 1 hari. Suhu maksimum 32,10oC terjadi pada 

bulan Februari, sedangkan suhu minimum 22,22oC terjadi pada bulan 

Agustus. 

 

2.1.5 Hidrologi 

Hidrologi Cilacap secara regional dapat dibedakan atas dasar 

morfologi, geologi, lingkungan pengendapan batuan, dan keterdapatan 

air tanahnya. Berdasarkan ciri litologi, fasies dan lingkungan 

pengendapan dan batuan yang tersingkap di daerah Cilacap, maka 

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) cekungan air tanah potensial yaitu 

Cekungan Air tanah Cilacap, Cekungan Air tanah Majenang dan 

Cekungan Air tanah Sidareja.  

2.1.6 Geologi 

Berdasarkan ciri karakteristik litologi, lingkungan pengendapan, 

maupun fasenya, sebagian wilayah Cilacap termasuk kedalam Lajur 

zona Pegunungan Selatan (Pulau Nusakambangan), sebagian Lajur 

Tekukan Tengah (Meliputi wilayah Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, 

Sidareja dan Kedungreja bagian utara), dan sebagian lagi termasuk 

dalam rangkaian pegunungan Serayu Selatan. Pulau Nusakambangan 

merupakan kelanjutan Pegunungan Selatan yang memujur di bagian 

selatan Pulau Jawa dari bagian timur (sekitar Blambangan di Jawa 

Timur) hingga bagian barat (sekitar Pelabuan Ratu di Jawa Barat) 

namun terputus putus oleh blok turun (Graben) di beberapa tempat 

antara lain (Yogyakarta dan dataran alluvial Kebumen). 

2.1.7 Kemampuan Tanah 

Berdasarkan faktor pembentukannya, suatu wilayah dapat dibedakan 

menjadi 2 kategori, yaitu: daerah pengikisan dan daerah 

pengendapan; intensitas pengikisan sangat tergantung pada derajat 

kemiringan suatu wilayah (kelerengan lapangan). Makin terjal lereng 

suatu tempat, makin besar kemungkinan terjadinya pengikisan. 

Kondisi kemampuan tanah di Kabupaten Cilacap: 

a. 0 – 15 % (landai) seluas 1.504,32 Ha 
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b. 15 – 25 % (agak curam) seluas 15.415,68 Ha 

c. 25 – 45 % (curam) seluas 15.523,2 Ha 

d. > 45 % (sangat curam) seluas 22.696,03 Ha 

 

2.1.8 Penggunaan Lahan 

Luas wilayah Kabupaten Cilacap meliputi areal 225.360,84 hektar, 

termasuk Pulau Nusakambangan seluas 12.080.000 Ha. Penggunaan 

lahan terbesar adalah untuk sawah sebesar 63.097.377 ha (29,5%), 

kemudian untuk tegalan/kebun sebesar 45.224,000 ha (29,998%), luas 

hutan negara 50.940,67 Ha, hutan Lindung  6.386,10 Ha, hutan 

produksi terbatas 11.847,40 Ha, hutan produksi 31.374,27 Ha, cagar 

alam 1.206,5 Ha, dan taman wisata alam 126,3 Ha; untuk penggunaan 

lahan terkecil adalah untuk penggembalaan/padang rumput sebesar 

30 ha (0,02%). 

 

2.1.9 Kerusakan Tanah 

Dalam pemetaannya dibedakan antara definisi tanah rusak dan tanah 

tandus. Tanah tandus adalah tanah yang sejak semula tidak 

diusahakan, karena secara fisik jelek, misalnya berbatu-batu, tanah 

lahar, pasir. Tanah rusak adalah tanah yang semula produktif 

kemudian menjadi tandus karena erosi berat/longsor, terintrusi air asin, 

bekas galian dan lain-lain, akibat kesalahan penanganan (treatment). 

Lokasi sebaran kerusakan tanah di Kabupaten Cilacap adalah tanah 

yang relatif aman (tidak kritis dan tidak rawan longsor) adalah: di 

Kecamatan Kedungreja, Gandrungmangu, Bantarsari, Adipala, Maos, 

Sampang, Kroya, Nusawungu, Binangun, Cipari, Sidareja,  dan 

Kesugihan; tanah rusak (lahan kritis, rawan longsor): Majenang, 

Karangpucung, Dayeuhluhur, Cipari, Kawunganten, Wanareja, 

Cimanggu, Gandrungmangu, Jeruklegi, tanah rusak (tergenang dan 

terintrusi air asin), Kawunganten, Jeruklegi, Patimuan, Cilacap 

Selatan, tanah rusak berat Adipala (Bunton). 

Keadaan lahan di Kabupaten Cilacap tahun 2006 seluas 17.065,78 

Ha, dengan rincian: 

a. Sangat Kritis :      529,04 Ha. 

b. Kritis  :   4.010,46 Ha. 
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c. Agak Kritis  :   5.153,87 Ha. 

d. Potensial Kritis :   7.372,42 

 

2.1.10. Kawasan Rawan Bencana Alam 

Sebagai daerah pesisir, Kabupaten Cilacap rawan dengan 

kemungkinan terjadinya bencana, khususnya tsunami. Mengingat 

bencana tsunami yang pernah menimpa pada tanggal 17 Juli 2006 

dengan kekuatan gempa 5,4 sampai dengan 5,9 skala richter yang 

mengakibatkan 159 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka, 

maka penanganan wilayah pantai sebagai buffer terjadinya tsunami 

menjadi sangat penting. Di samping itu, banjir, kekeringan dan tanah 

longsor yang terjadi setiap tahun di beberapa kecamatan harus ada 

penangan yang terintegrasi mulai dari daerah hulu sampai hilir.  

 

2.2. Perekonomian Daerah 

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuh an Ekonomi 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan kapasitas 

ekonomi suatu daerah, yaitu keseluruhan produksi yang dihasilkan 

dalam batas suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu satu tahun. 

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai PDRB yang dihasilkan 

dalam jangka waktu satu tahun.  PDRB Cilacap tahun 2006 atas dasar 

harga konstan tahun 2000, antara  dengan  migas dan yang tanpa 

migas, besarnya berbeda secara berarti. PDRB dengan migas 

besarnya hampir tiga kali dari PDRB yang tanpa migas. Untuk tahun 

2006 jika tanpa migas, besarnya PDRB 7,9 triliun, sedang PDRB 

dengan Migas mencapai Rp.20,54 Triliun. Pertumbuhan  ekonomi 

Cilacap antara tahun 2002-2006 relatif  tidak berfluktuasi; rata-rata 

pertumbuhan dengan migas 6,86 persen, sedangkan tanpa migas 3,74 

persen. Secara  Nasional, tahun 2006 ekonomi Indonesia tumbuh 5,6 

persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Cilacap. Tabel II-2 

berikut memberikan gambaran secara lebih lengkap. 
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Tabel  II-2 
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi  Tahun 2002-2006  
Atas Dasar Harga Konstan 2000 (jutaan rupiah) 
 

Dengan Migas Tanpa Migas 
Tahun 

PDRB Pertumbuhan 
(%) 

PDRB Pertumbuhan 
(%) 

2002 16.015.937,3
4 

8,59 6.816.633,8
8 

3,63 

2003 17.029.165,0
6 

6,33 7.048.602,6
8 

3,40 

2004 18.162.397,8
5 

6,65 7.316.601,8
8 

3,80 

2005 19.565.221,0
7 

7,72 7.589.021,8
0 

3,72 

2006 20.543.344,5
0 

5,00 7.904.861,4
1 

4,16 

Rata-rata 18.263.213,1
6 

6,86 7.335.144,3
3 

3,74 

Sumber: PDRB Kabupaten CilacapTahun 2006 

 
Tabel  II-3 
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas 
Atas Dasar Harga Konstan 2002-2006 (dalam %) 
 
No Sektor 2002 2003 2004 2005 2006 

1. Pertanian 36,25 35,89 35,32 34,75 34,08 

2. Pertambangan dan penggalian 2,66 2,76 2,77 2,86 2,94 

3. Industri Pengolahan 19,26 19,59 19,58 19,56 19,49 

4. Listrik dan Air Bersih 0,87 083 0,83 0,88 0,90 

5. Bangunan 4,32 4,52 4,54 4,59 4,66 

6. Perdagangan 19,60 19,41 20,10 20,12 20,35 

7. Angkutan dan Komunikasi 4,34 4,29 4,41 4,69 5,17 

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 4,64 4,63 4,57 4,80 4,88 

9. Jasa-jasa 8,06 8,08 7,89 7,74 7,52 

PDRB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sumber: PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2006 

Jika dilihat menurut sektor ekonomi yang menyumbang PDRB; sektor 

utama penyumbang terbesar PDRB, yaitu: Sektor Pertanian, Sektor 

Industri, dan Sektor Perdagangan; justru rata-rata pertumbuhannya 

selama tahun 2002-2006 relatif rendah dibandingkan dengan sektor 
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lain yang sumbangannya kecil terhadap pembentukan PDRB. Dengan 

demikian secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak 

begitu tinggi, rata-rata ekonomi tumbuh 3,74 persen. Sektor yang 

pertumbuhan rata-ratanya tinggi untuk Kabupaten Cilacap adalah 

berturut-turut: Sektor Pertambangan dan Penggalian (7,98%);  Sektor 

Listrik, Gas dan Air Bersih (7,77%); Sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi (7,20%); Sektor Bangunan (6,16%). 

 

Tabel  II-4 
Pertumbuhan Ekonomi 2002-2006 Tanpa Migas Menurut S ektor 
Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam %) 

Sektor 2002 2003 2004 2005 2006 Rata2

Pertanian 1,87 2,40 2,14 2,05 2,16 2,12 

Pertamb. dan Penggalian 14,40 7,13 4,29 7,21 6,86 7,98 

Industri Pengolahan 2,86 5,18 3,73 3,60 3,84 3,84 

Listrik, Gas, dan Air Bersih 20,20 -1,02 2,68 11,08 5,90 7,77 

Bangunan 7,53 8,28 4,22 5,00 5,72 6,16 

Perdagangan 5,76 2,39 7,54 3,78 5,36 4,97 

Pengangkutan dan 
Komunikasi 2,01 2,10 6,62 10,54 14,73 7,20 

Keu, Persewaan, dan Jasa 
Perush 3,51 3,26 2,46 9,01 5,91 4,83 

Jasa-jasa 2,64 3,55 1,39 1,79 1,23 2,12 

PDRB 3,63 3,4 3,8 3,72 4,16 3,74 

Sumber: PDRB Kabupaten Cilacap Tahun  2006 
 

2.2.2. Pendapatan Perkapita 

Pendapatan per kapita diperoleh dari PDRB dibagi dengan  jumlah 

penduduk pada tahun yang sama. Pendapatan Per Kapita sering 

digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan suatu masyarakat. 

Pendapatan Perkapita Kabupaten Cilacap rata-rata antara tahun 2002-

2006 pada harga berlaku dengan migas sebesar Rp.20.169.541, lebih 

tinggi dari Indonesia tahun 2006 sebesar Rp.14.259.960 ($1.560 

dengan Kurs Rp9.141).  Namun jika tanpa migas besarnya 

Rp.5.259.461, kondisinya masih lebih rendah dibandingkan dengan 

Indonesia tahun 2006. Jika dibandingkan dengan Banyumas, rata-rata 

pendapatan per kapita Cilacap masih lebih besar, hal terakhir nampak 

jelas pada tabel II-5. 
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Tabel  II-5 
Pendapatan  Per Kapita Tahun 2002-2006 Kabupaten Ci lacap Dan 
Banyumas    (Dalam Rupiah) 

Tahun 
ADHB 
Tnp 

Migas 

ADHK’00 
Tnp  

Migas 

ADHB Dg 
Migas 

ADHK’00 
Dg Migas 

ADHB 
Banyumas 

2002 4.339.0283.707.243 12.691.892 8.411.836 2.625.967 

2003 4.655.3353.815.778 14.775.366 8.890.074 2.903.029 

2004 5.034.8433.934.179 16.451.521 9.428.551 3.183.848 

2005 5.667.6634.061.464 25.432.58010.103.073 3.645.107 

2006 6.600.4364.198.782 31.496.35410.594.928 4.181.422 

Rata2 5.259.4613.943.489 20.169.541 9.485.692 3.307.875 

Sumber: PDRB Kabupaten  Cilacap Tahun 2006 
 
Pendapatan perkapita tidak dapat menggambarkan tingkat 

pemerataan distribusi pendapatan. Untuk melihat tingkat 

pemerataannya dapat dilihat dari besarnya indeks Gini Ratio-nya. Gini 

Ratio berkisar antara 0 (sangat merata) dan 1 (sangat timpang). 

Ketimpangan rendah jika besarnya Gini Ratio kurang dari 0,35. 

Dengan demikian, Cilacap pada periode 2002-2006 tergolong dalam 

tingkat ketimpangan rendah, dengan rata-rata ketimpangan 0,258.  

 
 
 
Tabel  II-6 
Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Cilacap Me nurut 
Indeks Gini  

Tahun Cilacap 

2002 0,27 

2003 0,24 

2004 0,23 

2005 0,29 

2006 0,26 

Rata-Rata 0,258 

Sumber: Susenas 2002-2006 
 

2.2.3. Struktur Ekonomi 

Struktur Ekonomi Cilacap dapat dilihat dari besarnya kontribusi 

masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB. Dilihat dari 

besarnya kontribusi sektor  terhadap PDRB, perekonomian Cilacap 
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didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu: Sektor Pertanian, Sektor 

Perdagangan, dan Sektor  Industri. Kontribusi Sektor Jasa masih relatif 

rendah. 

 

1) Sektor Pertanian 

Selama tahun 2002-2006 rata-rata kontribusi sektor pertanian 

terhadap pembentukan PDRB sebesar 35,26 persen, terbesar 

dibandingkan sektor yang lain. Namun, tingkat pertumbuhan sektor 

ini relatif lambat, pada periode yang sama rata-rata 

pertumbuhannya hanya 2,12 persen. Dengan tingkat pertumbuhan 

yang rendah, sektor ini ke depan bisa diandalkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengingat kontribusinya 

terhadap PDRB.  

 
Tabel II-7 
Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB  Sektor Pertanian T ahun 
2002-2006 Tanpa Migas  Atas Dasar Harga Konstan 200 0 
(dalam jutaan rupiah) 
Tahun PDRB Sektor 

Pertanian 
Kontribusi 

(%) 
Pertumbuhan 

(%) 

2002 2.470.733,10 36,25 1,87 

2003 2.529.953,85 35,89 2,4 

2004 2.584.061,97 35,32 2,14 

2005 2.636.952,30 34,75 2,05 

2006 2.694.008,84 34,08 2,16 

Rata2 2.583.142,01 35,26 2,12 

Sumber: PDRB Kabupaten Cilacap Tahun  2006 
 

2) Sektor Perdagangan 

Sektor Perdagangan menduduki urutan ke dua dalam besarnya 

kontribusi terhadap PDRB Cilacap. Rata-rata kontribusi selama 

periode 2002-2006 adalah hampir mencapai 20 persen yaitu 

sebesar 19,92 persen. Pertumbuhan sektor ini cukup tinggi, lebih 

tinggi dari pertumbuhan PDRB-nya, yaitu pada periode yang sama 

rata-rata pertumbuhannya 4,97 persen. Kontribusi dan 

pertumbuhan yang tinggi menunjukkan sektor ini ke depan dapat 

diandalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. 
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Tabel  II-8 
Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 
Tahun 2002-2006 Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konsta n 2000 
(dalam jutaan rupiah)  

Tahun PDRB Sekt. 
Perdagangan 

Kontribusi 
(%) 

Pertumbuhan 
(%) 

2002 1.335.885,17 19,6 5,76 
2003 1.367.859,10 19,41 2,39 
2004 1.470.953,88 20,1 7,54 
2005 1.526.623,78 20,12 3,78 
2006 1.608.440,75 20,35 5,36 
Rata2 1.461.952,54 19,92 4,97 

Sumber: PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2006 
3) Sektor Industri 

Sektor Industri menduduki peringkat tiga dalam besarnya kontribusi 

terhadap pembentukan PDRB. Besarnya kontribusi hampir sama 

dengan sektor perdagangan untuk periode 2002-2006, yaitu rata-

rata 19,50 persen. Namun, tingkat pertumbuhan sektor ini rata-

ratanya masih lebih rendah dibandingkan sektor perdagangan, 

yaitu hanya 3,84 persen, walaupun masih lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan pertumbuhan  PDRB-nya yaitu 3,74  persen. 

Sektor Industri bersama-sama Sektor Perdagangan menyumbang 

hampir 40 persen terhadap pembentukan PDRB, artinya kedua 

sektor ini ke depan bisa diharapkan sebagai motor penggerak 

perekonomian daerah.  

Tabel  II-9 
Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB  Sektor Industri Ta hun 
2002-2006 Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000  
(dalam jutaan rupiah) 

Tahun PDRB Sektor 
Industri 

Kontribusi (%) Pertumbuhan (%) 

2002 1.313.000,98 19,26 2,86 
2003 1.381.023,55 19,59 5,18 
2004 1.432.526,43 19,58 3,73 
2005 1.484.045,38 19,56 3,6 
2006 1.540.964,36 19,49 3,84 
Rata2 1.430.312,14 19,5 3,84 

Sumber: PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2006 
 

4) Sektor Jasa 

Sektor Jasa yang maju menjadi indikator kemajuan sektor-sektor 

lain. Kemajuan sektor-sektor lain akan membutuhkan dukungan 

kemajuan sektor jasa. Sektor Jasa di Cilacap kontribusinya 
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terhadap pembentukan PDRB masih relatif rendah, yaitu rata-rata 

selama periode 2002-2006 hanya sebesar 7,86 persen dengan 

pertumbuhan 2,12 persen. Namun jika Sektor Keuangan dan 

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi  dimasukkan sebagai sektor 

jasa, sebenarnya kontribusi dan pertumbuhannya cukup besar, 

karena Sektor Jasa  yang dimaksud dalam pengelompokan 9 

sektor adalah hanya Jasa Pelayanan baik yang dilakukan 

pemerintah maupun swasta.  

 
Tabel  II-10 
Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Tahun  2002-
2006 Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dal am 
jutaan rupiah)  

Tahun PDRB Sektor 
Jasa 

Kontribusi 
(%) 

Pertumbuhan 
(%) 

2002 549.689,60 8,06 2,64 

2003 569.226,66 8,08 3,55 

2004 577.110,87 7,89 1,39 

2005 587.439,75 7,74 1,79 

2006 594.641,85 7,52 1,23 

Rata2 575.621,75 7,86 2,12 

Sumber: PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2006 
 
 

5) Perkembangan Laju Inflasi 

Selama periode 2002-2006, rata-rata laju inflasi secara umum 

masih di bawah dua digit, walaupun angkanya sudah relatif tinggi, 

yaitu 8,93 persen. Penyumbang inflasi terbesar menurut kelompok 

pengeluaran di Cilacap adalah berturut-turut: Transportasi, 

komunikasi, dan Jasa Keuangan (13,24%); Makanan Jadi, 

Minuman, Rokok, dan Tembakau (10,88%);  Perumahan, Air, 

Listrik, Gas, dan Bahan Bakar (9,20%). Inflasi yang tinggi perlu 

diwaspadai, karena disamping akan menurunkan kesejahteraan  

masyarakat, juga membuat dunia usaha menjadi kesulitan 

melakukan estimasi usahanya. 
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Tabel  II-11 
Perkembangan Tingkat Inflasi Per Kelompok Pengeluar an  
Tahun 2002-2006 (dalam %) 
No Kelompok Pengeluaran 2002 2003 2004 2005 2006 Rata2 
1 Bahan Makanan 3,51 -8,51 7,05 21,42 6,79 6,05 
2 Makanan jadi, 

Minuman, Rokok dan 
Tembakau 

16,43 4,50 5,52 13,8314,13 10,88 

3 Perumahan, Air, Listrik, 
Gas dan Bahan Bakar 

9,42 5,31 6,02 21,01 4,22 9,20 

4 Sandang 9,67 7,92 8,30 5,97 5,80 7,53 
5 Kesehatan -6,93 6,09 8,77 8,87 14,18 6,20 
6 Pendidikan, Rekreasi 

dan Olahraga 
18,71 6,44 3,82 2,77 3,37 7,02 

7 Transpor, Komunikasi 
dan Jasa Keuangan 

11,6118,68 1,20 33,28 1,43 13,24 

UMUM 9,74 3,71 5,44 19,07 6,66 8,93 
Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
 

6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencerminkan 

kemampuan sektor pemerintah daerah dalam membiayai 

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai 

dari sumber-sumber penerimaan yang ada.  

 
Tabel  II-12 
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta hun 
2002-2006 (dalam jutaan rupiah) 

Pendapatan Tahun 
PAD Bagi Hasil DAU DAK Total 

2002 48.137,77 
(10,42%) 

30.399,08 
(6,58%) 

328.181,81 
(71,08%) 

0,00 
(0%) 

461.719,53 
(100%) 

2003 48.301,12 
(8,46%) 

29.680,51 
(5,20%) 

368.270,00 
(64,55%) 

1.400,00 
(0,25%) 

570.553,60 
(100%) 

2004 53.499,09 
(10,10%) 

39.892,59 
(7,53%) 

378.021,00 
(71,38%) 

5.000,00 
(0,94%) 

529.583,87 
(100%) 

2005 66.462,07 
(11,74%) 

45.185,09 
(7,10%) 

392.866,00 
(69,42%) 

4.000,00 
(0,70%) 

565.922,97 
(100%) 

2006 78.895,46 
(8,46%) 

61.598,31 
(6,60%) 

661.263,00 
(70,89%) 

33.430,00 
(3,58%) 

932.736,97 
(100%) 

Rata2 59.059,10 
(9,65%) 

41.351,12 
(6,76%) 

452.720,36 
(73,96%) 

8.766,00 
(1,43%) 

612.103,39 
(100%) 

  Sumber: Bagian Keuangan Setda Kab Cilacap 

 

Penerimaan terbesar dalam APBD berasal dari DAU, sehingga 

perlu didukung oleh masyarakat dan adanya peran swasta berupa 

investasi serta pendapatan dari BUMD. Pada kurun waktu 2002-
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2006  APBD yang berasal dari DAU rata-rata sebesar 

Rp.452.720.360.000 atau 73,36 persen; sementara PAD dalam 

kurun waktu yang sama rata-rata hanya 9,65 persen. Peningkatan 

penerimaan terbesar terjadi tahun 2006, dari 565.922.970.000 

tahun 2005, menjadi Rp.932.736.970.000 atau meningkat sebesar 

64,82 persen. Peningkatan tersebut terjadi khususnya pada DAU 

dan DAK yang meningkat cukup besar. 

7) Pengerahan Dana Masyarakat Melalui Perbankan 

Pengerahan dana masyarakat melalui perbankan di Wilayah 

Kabupaten Cilacap pada kurun waktu 2002-2006 besarnya 

fluktuatif. Dana terbesar terkumpul pada tahun 2003 sebesar 

Rp.47.158.688 juta rupiah, terendah tahun 2002 sebesar Rp. 

14.968.679 juta, serta rata-rata sepanjang periode tersebut sebesar 

Rp.24.814.687 juta.  

Tabel  II-13 
Perkembangan Pengerahan Dana Masyarakat Melalui 
Perbankan 
Tahun 2002-2006 (dalam jutaan Rupiah)  

Tahun Giro Deposito Tabungan Jumlah 

2002 1.707.735 5.380.935 7.880.009 14.968.679 

2003 4.121.497 17.672.983 25.364.208 47.158.688 

2004 1.961.063 11.433.731 5.505.368 18.900.162 

2005 2.528.145 5.667.909 11.489.226 19.685.280 

2006 3.636.486 6.922.351 12.801.789 23.360.626 

Rata-rata 2.790.985 9.415.581 12.608.120 24.814.687 
Sumber: Bank Indonesia Cabang Purwokerto 

 

2.3. Sosial Budaya Daerah 

2.3.1 Kependudukan 

Penduduk Kabupaten Cilacap setiap tahun terus bertambah, menurut 

hasil Sensus (Enumerasi) yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten 

Cilacap pada akhir tahun 2006 mencapai 1.722.607 jiwa. Terdiri dari 

penduduk laki-laki berjumlah 861.643 jiwa dan perempuan 860.964 

jiwa. Selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan penduduk 

Kabupaten Cilacap per tahun adalah 0,37 persen, dengan 

pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2003 (0,46%) dan terendah 

pada tahun 2004 (0,31%). 
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Tabel  II-14 
Kepadatan Penduduk Kabupaten Cilacap per Kecamatan 
(orang/km 2) 

Tahun 
No Kecamatan 

2002 2003 2004 2005 2006 
% 

1  Dayaeuhluhur 254 256 257 258 260 0.59 

2  Wanareja 484 486 488 491 493 0.46 

3  Majenang 850 851 868 871 876 0.76 

4  Cimanggu 565 567 582 583 584 0.84 

5  Karangpucung 595 501 619 622 624 2.14 

6  Cipari 525 527 492 495 499 -1.21 

7  Sidareja 1.031 1.035 1.028 1.029 1.032 0.03 

8  Kedungreja 1.118 1.121 1.115 1.118 1.120 0.05 

9  Patimuan 575 575 575 575 577 0.09 

10  Gandrungmangu 695 700 698 701 702 0.25 

11  Bantarsari 688 693 690 692 705 0.62 

12  Kawunganten 790 791 668 668 669 -3.82 

13  Jeruklegi 600 602 622 623 624 0.99 

14  Kesugihan 1.137 1.137 1.171 1.173 1.172 0.77 

15  Adipala 1.294 1.300 1.295 1.301 1.304 0.19 

16  Maos 1.671 1.672 1.652 1.653 1.654 -0.25 

17  Sampang 1.352 1.354 1.356 1.355 1.351 -0.02 

18  Kroya 1.725 1.732 1.723 1.724 1.729 0.06 

19  Binangun 1.241 1.248 1.237 1.242 1.247 0.12 

20  Nusawungu 1.239 1.242 1.232 1.235 1.239 0.00 

21  Kampunglaut - - 93 93 94 0.54 

22  Cilacap Selatan 8.385 8.428 8.467 8.470 8.478 0.28 

23  Cilacap  Tengah 3.767 3.759 3.765 3.774 3.782 0.10 

24  Cilacap  Utara 3.167 3.284 3.376 3.485 3.549 2.89 

Rata-rata 1.467 1.472 1.420 1.426 1.432 0.27 

Sd 1.721 1.736 1.732 1.738 1.742 1.2 
Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
 
Jumlah penduduk yang bertambah tidak diimbangi dengan 

pemerataan penyebaran penduduk. Bertambahnya penduduk 

menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat. Tabel  II-14 

menunjukkan bahwa terpadat penduduknya adalah kecamatan Cilacap 

Kota (Selatan, Tengah, dan Utara), sedangkan yang paling jarang 
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penduduknya adalah kecamatan Kampunglaut.  Pertumbuhan 

kepadatan penduduk Kabupaten Cilacap mempunyai variasi yang 

sangat luas, yaitu rata-rata adalah 0,27-1,17%. Pertumbuhan 

kepadatan penduduk terpesat adalah Kecamatan Cilacap Utara 

(2,89%) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Kawunganten (-

3,82%).  Pertumbuhan kepadatan penduduk ini antara lain disebabkan 

oleh arus urbanisasi, terutama yang berkaitan dengan lapangan kerja 

dan lapangan usaha. 

Perkembangan zaman menuntut pemerintah daerah untuk senantiasa 

menunjukkan kepeduliannya kepada pelestarian budaya melalui 

program pengembangan budaya pada lingkungan pemuda sebagai 

salah satu tombak penerus pembangunan di daerah. 

 
 

2.3.2 Kesehatan 

1) Kondisi Kesehatan Masyarakat 

Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal harus diperhatikan 

input dan proses pelayanan kesehatan, seperti: sumber daya, 

manajemen, dan kontribusi sektor-sektor terkait serta output 

kesehatan yang berupa kondisi lingkungan, perilaku hidup 

masyarakat, akses dan mutu pelayanan kesehatan.  

Pemberantasan penyakit menular seperti demam berdarah, malaria 

dan tuberculose (TBC) merupakan salah satu program yang 

mendapat penanganan serius dari Dinas Kesehatan.  Jumlah 

tersangka TB paru-paru tahun 2006 sebanyak 2937 tersangka dan 

yang positif sebanyak 906 kasus. 
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Tabel  II-15 
Hasil Penyelidikan Gejala Penyakit Malaria 

Jumlah (orang) Tenaga 
Kesehatan 2002 2003 2004 2005 2006 

Pertumbuhan 
(%) 

1. ACD       
- Total 13160 10607 8079 5670 4174 -43.26 
- Positif 1268 214 31 60 39 -43.77 

2. PCD       
- Total 2125 1355 898 866 854 -43.38 
- Positif 225 52 32 108 49 5.54 

3. Lain-lain       
- Total *) 606 293 71 19 -75.81 
- Positif *) 2 7 3 3 30.95 

4. Jumlah       
- Total 15285 12568 9270 6607 5047 -43.19 
- Positif 1493 268 70 171 91 -27.91 

*) Tidak ada data 
Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 

 
Hasil penyelidikan terhadap gejala penyakit malaria di Kabupaten 

Cilacap cenderung menurun, yaitu untuk total yang diduga 

terserang malaria setiap tahun sebesar 43,19 persen, sedangkan 

yang positif terserang menurun 27,91 persen per tahun (Tabel II - 

15).  

2) Keluarga Berencana 

Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Cilacap pada tahun 2006 

sebanyak 330.998 PUS, pelayanan akseptor baru sebanyak 54.825 

pasang yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP) sebanyak 2.493 pasang (4,55 persen) dan non MKJP 

sebanyak 52.332 pasang (95,45 persen). Angka tersebut 

menunjukkan akseptor MKJP sangat kurang dari target yang 

diharapkan yaitu 40 persen, hal ini disebabkan oleh : 

- Terbatasnya ketersediaan alat kontrasepsi implant 

- Masyarakat masih malu dan keberatan untuk menggunakan alat 

kontrasepsi dalam rahim (AKDR) 

- Kesadaran dan peran serta kaum pria dalam program KB 

khususnya MOP masih sangat kecil 

Peserta KB aktif sebanyak 245.843 orang (74,27 persen) dari total 

PUS. Pasangan yang menggunakan MKJP sebanyak 32.981 orang 

(13,42%) dan non MKJP sebanyak 212.8628 orang (93,52%). 

Kasus efek samping KB pada tahun 2004 sebanyak 411 kasus 
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(0,16%), komplikasi 10 kasus dan kegagalan sebanyak 18 kasus. 

Sedangkan dalam tahapan pencapaian target derajat kesehatan 

optimal Kabupaten Cilacap pada tahun 2004 seharusnya kasus 

komplikasi/efek samping hanya 0,01%. 

3) Sarana dan Prasarana Kesehatan 

Tabel  II-16 
Jumlah Tenaga Kesehatan (orang) 

Tahun Tenaga Kesehatan 

2002 2003 2004 2005 2006 

Dokter Spesialis *) *) 53 56 81 

Dokter Umum 32 41 78 97 104 

Dokter Gigi *) *) 26 28 33 

Perawat 190 255 541 797 797 

Bidan 295 309 258 475 514 

Dukun Bayi 1192 1192 1192 1097 -*) 

Jumlah 1709 1797 2148 2550 1529 
*) Tidak ada data  
Sumber: Profil Kesehatan Kab. Cilacap 
 
Tabel  II–16. Jumlah tenaga kesehatan yang tertinggi adalah 

perawat diikuti oleh bidan dan dokter umum. Dengan jumlah 

penduduk Kabupaten Cilacap sebanyak 1.722.607 jiwa, maka pada 

tahun 2006 rasio dokter (12,65/100.000 penduduk) masih sangat 

jauh dari target Indonesia sehat 2010 (40/100.000 penduduk), rasio 

perawat 46,27/100.000 sedangkan target yang ditentukan adalah 

117/100.000 demikian juga dengan tenaga kesehatan bidan yang 

rasionya hanya mencapai 29,84/100.000 sedangkan targetnya 

adalah 100/100.000. 

 
Tabel  II-17 
Fasilitas Kesehatan 

Tahun Fasilitas 
Kesehatan 2002 2003 2004 2005 2006 

Pertum- 
buhan (%) 

Rumah Sakit 4 4 4 4 5 0.00 

Rumah Sakit 
Bersalin 
Balai Pengobatan 

4 
*) 

4 
*) 

4 
63 

4 
77 

4 
77 

0.00 
22.00 

Puskesmas 35 35 35 36 36 0.71 

Puskesmas 77 78 77 78 78 0.33 
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Pembantu 

Apotik 28 35 38 46 57 19.57 

Posyandu 2.020 2.031 2.014 2.031 2.034 0.69 

JUMLAH 2.168 2.187 2.174 2.199 2.255 0.99 
Sumber : Cilacap Dalam Angka 2006 
 
Tabel  II–17 menunjukkan bahwa pertumbuhan fasilitas kesehatan 

rata-rata adalah 0,99 persen per tahun, dengan pertumbuhan 

tertinggi apotik (19,57%).  Untuk mendukung dan mengoptimalkan 

program kesehatan dalam rangka mencapai visi pembangunan 

kesehatan di Kabupaten Cilacap dan menuju Indonesia Sehat 2010 

masih sangat diperlukan penguatan program dan kegiatan secara 

bertahap dari sisi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya 

manusia (SDM) tenaga kesehatan, sarana dan prasarana 

pendukung pelayanan kesehatan dan peningkatan pengetahuan 

masyarakat tentang hidup sehat. 

 
2.3.3 Pendidikan 

  Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari 

3 (tiga) sisi yaitu: 

1) Pemerataan Pendidikan 

Salah satu kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia adalah 

menargetkan Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tuntas 

pada tahun 2008.  Kebijakan ini searah dan mendukung 

Kesepakatan Dunia untuk Pendidikan Dasar yang menyatakan 

bahwa tahun 2015 semua anak usia 15 tahun dapat menyelesaikan 

pendidikan dasar yang bermutu (terutama perempuan, anak 

golongan minoritas, dan anak-anak yang kurang beruntung). 

Untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi penduduk dalam 

bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari Angka Partisipasi 

Sekolah (APS).  Indikator yang menunjukkan tingkat pemerataan 

pendidikan atau partisipasi penduduk dalam tiap jenjang 

pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka 

Partisipasi Murni (APM).  APK adalah perbandingan antara jumlah 

murid pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia 

sekolah. Sedangkan APM adalah perbandingan antara jumlah 
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murid pada suatu jenjang pendidikan yang berusia sesuai dengan 

jumlah penduduk sesuai jenjang pendidikan tersebut. 

 
Tabel  II-18 
Angka Partisipasi Kasar (APK) 
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2002 – 2006 

Tahun Tingkat 
Pendidikan 2002 2003 2004 2005 2006 

Rata-rata 

SD 101.4 105,34 105,48105,14 105,20 109,58 

SLTP 77.24 78.16 79,89 90,55 90,98 84,28 

SLTA 30.06 31.01 32,30 41,73 42,50 46,78 
Sumber: Dinas P dan K Kab. Cilacap 
 
Tabel  II-19 
Angka Partisipasi Murni (APM) 
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2002 – 2006 

Tahun Tingkat 
Pendidikan 2002 2003 2004 2005 2006 

Rata-rata 

SD 89.8 90,69 90,83 90,16 90,30 90,49 

SLTP 58.71 59,11 59,84 64,42 70,15 63,38 

SLTA 25.65 26,32 32,30 32,72 33,50 31,21 
Sumber: Dinas P dan K Kab. Cilacap 
 
Tabel  II–18 dan II–19 secara umum menunjukkan bahwa APK dan 

APM di Kabupaten Cilacap untuk jenjang SD dan SLTP sudah 

cukup memadai. Namun, untuk jenjang SLTA angka partisipasinya 

masih rendah. Hal ini membuktikan bahwa Program Wajib Belajar 

Sembilan Tahun dapat berjalan dengan baik.  Latar belakang 

kurangnya partisipasi anak untuk jenjang SLTA terutama diduga 

disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu. 

 
2) Mutu dan Relevansi Pendidikan 

Mutu dan relevansi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sarana 

dan prasarana.  Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Cilacap 

tahun 2006 untuk SD/MI adalah 1.168 sekolah. Sedangkan untuk 

SMP/MTs sebanyak 231, dan SMA/MA/SMK sebanyak 66.   

Selain itu sebagian besar peserta didik dari tingkat SD, SMP, dan 

SMA belum didukung dengan buku pegangan siswa dengan rasio 

yang ideal. Faktor lain yang cukup berpengaruh dalam mendukung 
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mutu pendidikan adalah dukungan fasilitas laboratorium dan 

perpustakaan, yang belum semua sekolah menengah memiliki 

sarana tersebut. 

Faktor rasio guru dan murid memegang peranan penting dalam 

mentransformasikan materi pembelajaran, terutama yang berkaitan 

dengan efektivitas mengajar. Rasio guru dan murid untuk tingkat 

SD (sederajat) adalah 1:24, SLTP sebesar 1:18, dan SLTA sebesar 

1:16.  

Sedangkan Persentase tingkat kelayakan mengajar menunjukkan 

gambaran sebagai berikut : 

SD/MI   :   69,19% 

SMP/MTs  :   67,68% 

SMA/MA  :   65,49% 

Dari gambaran tersebut diatas masih sangat diperlukan adanya 

upaya peningkatan kualitas guru, fasilitas ruang belajar, 

laboratorium dan perpustakaan. 

 
3) Manajemen Pendidikan 

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dapat dilihat dari 

seberapa besar angka mengulang dan angka putus sekolah. 

Proses pembelajaran di semua jenis dan tingkat pendidikan 

diharapkan tidak ada siswa yang mengulang maupun putus 

sekolah. 

 
Tabel  II-20 
Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendidikan  

Indikator SD 
(%) 

MI 
(%) 

SMP 
(%) 

MTs 
(%) 

SMA 
(%) 

MA 
(%) 

SMK 
(%) 

Angka Mengulang 
Angka Putus Sekolah
Angka 
ketidakberhasilan 

6,4 
0,59 

0 

3,72 
1,72 

0 

0,2 
0,72 

5 

0,24 
1,72 
12 

0,11 
1,52 
12 

0,03 
4,70 
21 

- 
- 
3 

Sumber : Dinas P dan K Tahun 2006 
 
Tabel II-20 menunjukkan bahwa masih diperlukannya 

penyempurnaan pengelolaan pendidikan di berbagai tingkatan, 

baik untuk manajemen maupun mutu dan relevansi pendidikan. 
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2.3.4 Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Cilacap. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan 

makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau 

tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, 

tetapi juga dimensi rohani. 

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah ini mengarah pada pencapaian 

sasaran pengurangan kemiskinan, pengangguran dan pemberdayaan 

masyarakat. 

1) Pengangguran 

Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2006 berjumlah 

1.722.607 jiwa  yang terdiri laki-laki 861.643 jiwa dan perempuan 

860.964 jiwa, sementara jumlah penduduk usia produktif berjumlah 

1.152.293 jiwa. 

Yang dimaksud angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang 

bekerja ditambah dengan penduduk pencari kerja. Penganggur 

terbuka adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari 

pekerjaan. Sementara yang dimaksud dengan tingkat 

pengangguran terbuka adalah proporsi dalam persen dari 

penganggur terbuka terhadap angkatan kerja. Data angkatan kerja, 

pencari kerja dan penempatan kerja (yang disalurkan melalui 

Disnakertrans), di Kabupaten Cilacap seperti disajikan pada Tabel 

II-21. 

 
Tabel  II-21 
Angkatan Kerja, Pencari Kerja Dan Penempatan Kerja 
Kabupaten Cilacap. 
Tahun Angkatan Kerja Pencari Kerja Penempatan 

Kerja 

2004 756.104 73.582 7.324 

2005 746.268 75.058 9.879 

2006 689.450 66.133 14.889 

Sumber: Susenas 2006 
 
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Cilacap dari tahun 2004 

sampai tahun 2006 mengalami penurunan sebanyak 8,83% hal ini 
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terjadi karena jumlah pencari kerja mengalami penurunan 

sebanyak 10,12%. Sementara jumlah penempatan kerja yang 

tersalurkan mengalami peningkatan sebanyak 203,29%. 

Terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan jumlah yang 

tersalurkan (penempatan kerja) melalui Disnakertrans belum 

menggembirakan. Selain itu juga tidak terpenuhinya kualifikasi 

pencari kerja sesuai lapangan pekerjaan yang tersedia dan 

kurangnya informasi lowongan pekerjaan. Itulah sebabnya yang 

menjadikan sampai dengan tahun 2006 angka pengangguran 

masih cukup tinggi.  

 
2) Kemiskinan dan Daya Beli Masyarakat     

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok 

orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan 

dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan 

merupakan masalah kompleks yang pada dasarnya dipengaruhi 

oleh banyak faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan 

jasa, lokasi, geografi dan kondisi lingkungan. Pada dasarnya 

masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan 

anggota masyarakat lainnya. 

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat digolongkan menjadi 

kemiskinan struktural, kultural dan alamiah. Kemiskinan struktural 

adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya kebijakan sosial, 

ekonomi dan politik yang menyebabkan ketidakberdayaan 

masyarakat. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan akibat nilai-

nilai budaya yang tidak produktif yang ditunjukkan oleh adanya 

tingkat pendidikan yang rendah, dan kondisi kesehatan serta gizi 

yang buruk. Sedangkan kemiskinan alamiah adalah kemiskinan 

yang disebabkan oleh kondisi alam dan geografis yang tidak 

menguntungkan. 

Kemiskinan secara umum diindikasikan oleh adanya: (1) 

ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang 

mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, 

transportasi dan sanitasi; (2) kerentanan; (3) ketidakberdayaan; (4) 
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ketidakmampuan untuk menyalurkan aspirasi sebagai akibat dari 

kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya 

jaminan keamanan, ketidakberdayaan dan tidak diberdayakan. 

Secara umum kemiskinan ditunjukkan oleh rendahnya daya beli 

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan 2006 data 

penduduk miskin (KK miskin) adalah sebagai berikut : 

 
 
Tabel  II-22 
Data penduduk miskin di Kabupaten Cilacap. 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk 
(orang) 

Jumlah 
Kepala 

Keluarga 
(KK) 

Penduduk 
Miskin 

(KK miskin) 
% 

2002 1.696.765 412.274 133.480 32,37 

2003 1.704.596 413.064 137.825 33,36 

2004 1.709.908 413.851 133.727 32,31 

2005 1.716.232 423.250 170.432 40,26 

2006 1.722.607 423.250 163.791 38,69 

Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
 
Dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 jumlah 

penduduk miskin mengalami fluktuatif. Kenaikan tertinggi terjadi 

pada tahun 2005, dari 32,31 persen pada tahun 2004 menjadi 

40,26 persen pada 2005. Tingginya kenaikan tersebut, karena 

adanya program Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang 

menyebabkan banyak masyarakat ikut terdaftar sebagai kelompok 

masyarakat miskin, serta variabel indikator kemiskinan yang 

berbeda antara Kriteria Pra Sejahtera dengan sensus pada 

Pendatan Sensus Ekonomi pada tahun 2005 (PSE 05).  Namun 

setelah dilakukan penghitungan ulang pada tahun 2006 , jumlah 

presentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu 

menjadi 38,69 persen. 

Dengan demikian upaya pengentasan kemiskinan masih sangat 

diperlukan agar sejalan dengan program jangka menengah 

nasional terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang 

menargetkan bahwa jumlah penduduk miskin akan menjadi 8,2 
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persen pada tahun 2009. Salah satu upaya penanggulangan 

kemiskinan yang perlu dilakukan adalah dengan membuka 

lapangan kerja dan kesempatan berusaha secara luas untuk 

meningkatkan daya beli masyarakat. 

Indikator kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya 

ekonomi dapat menggunakan tingkat paritas daya beli (Purchasing 

Power Parity). Tingkat paritas daya beli penduduk Kabupaten 

Cilacap cenderung meningkat yaitu pada tahun 1999 sebesar 

Rp.579.900 dan pada tahun 2003 sebesar Rp.604.400;  sementara 

tahun 2005 dan tahun 2006 masing-masing menjadi Rp.619.000 

dan Rp.620.800. 

Berbagai upaya perlu diusahakan untuk membangun kemampuan 

penduduk miskin sehingga mereka termotivasi untuk bersikap 

inovatif, kreatif, dan responsif dalam menghadapi problema hidup. 

Selanjutnya mereka perlu didorong untuk mengatasi permasalahan 

dalam suatu kelompok sehingga terbentuk institusi lokal yang dapat 

dijadikan wahana melakukan upaya-upaya perbaikan ekonomi. 

Berkaitan dengan hal itu pemerintah perlu mengoptimalkan 

keterlibatan secara aktif organisasi-organisasi lokal, disamping 

meningkatkan sinergisme antar lembaga pemerintah, perguruan 

tinggi LSM dan lembaga swasta. 

 
3) Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan 

masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat 

dalam mengakses sumber daya untuk perbaikan kehidupannya. 

Oleh karena itu upaya pemberdayaan dapat dilihat antara lain dari 

ketersediaan prasarana dan sarana yang disediakan oleh 

pemerintah dan melalui partisipasi masyarakat. Upaya 

pemberdayaan masyarakat meliputi bidang pendidikan, kesehatan 

dan ekonomi. 

a. Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan 

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu hal 

yang sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidup manusia. Nampak bahwa pemerintah Kabupaten 
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Cilacap sangat menaruh perhatian pada bidang pembangunan 

pendidikan antara lain dengan banyaknya sarana prasarana 

pendidikan yang dibangun dan peningkatan kualitas tenaga 

pengajarnya. Sesungguhnya pembangunan di bidang 

pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah 

tapi perlu adanya dukungan dan partisipasi aktif dari 

masyarakat. 

Di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat 

dari keadaan sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan 

oleh pemerintah kabupaten dari tingkat SD sampai dengan 

SLTA. Jumlah sarana pendidikan formal untuk wilayah 

kecamatan kota dan desa menunjukkan adanya penyebaran 

yang cukup merata terutama untuk tingkat SD dan SLTP. Data 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Departemen 

Agama Kabupaten Cilacap, jumlah murid SD dan MI tahun 2006 

sebanyak 221.593 siswa atau turun sebesar 1,79 persen 

dibandingkan tahun 2005 yang tercatat sebanyak 225.637 

siswa. 

Jumlah murid SLTP/sederajat, mengalami penurunan dari 

88.207 siswa pada tahun 2005 menjadi 86.987 siswa pada 

tahun 2006. Sedangkan jumlah murid SLTA/sederajat juga 

mengalami penurunan dari 63.522 siswa pada tahun 2005 

menjadi 42.521 siswa pada tahun 2006. 

Daya tampung sekolah negeri umumnya lebih besar dari 

sekolah swasta, terlihat rata-rata siswa per sekolah pada 

sekolah negeri lebih tinggi dari sekolah swasta. Rata – rata 

siswa per sekolah untuk SLTP Negeri, MTs Negeri, SMU 

Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri sebesar 628, 624, 691, 741 

dan 761 siswa, sedangkan sekolah swastanya masing-masing 

sebesar 287, 215, 230, 447 dan 107 siswa. 

Minat lulusan SLTP untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan 

sudah cukup besar, terlihat rata–rata jumlah siswa SMK per 

sekolah lebih banyak dibanding  rata–rata jumlah siswa SMU 

/MA per sekolah sebanyak 192 murid dengan 387 murid.     
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Hal tersebut dapat diketahui dari rasio jumlah sekolah dengan 

jumlah penduduk pada usia sekolah untuk wilayah kecamatan 

(0.005 dan 0.002). Sementara itu untuk tingkat SLTA rasio 

tersebut masih sangat timpang yaitu sebesar 0.0009. Untuk itu 

sangat diperlukan adanya USB SLTA di tingkat kecamatan kota, 

karena pertambahan penduduk usia sekolah SLTA 

menunjukkan peningkatan. Selain sarana dan prasarana 

pendidikan formal, dalam pemberdayaan masyarakat di bidang 

pendidikan perlu adanya lembaga-lembaga pendidikan non 

formal. Lembaga ini sangat diperlukan untuk memberikan 

kesempatan belajar sekaligus pembekalan bekerja bagi 

masyarakat. Jumlah lembaga pendidikan non formal yang ada 

pada tahun 2006 sebanyak 1 BLK dan 200 lembaga kursus.  

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan 

penduduk adalah kemampuan membaca dan menulis. 

Kemampuan membaca merupakan keterampilan minimum yang 

dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju ke arah hidup 

sejahtera. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek 

huruf yang merupakan persentase penduduk yang berumur 15 

tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan 

huruf lainnya dengan seluruh penduduk yang berumur 15 tahun 

ke atas. Indikator ini merupakan salah satu indikator output 

bidang pendidikan yang memberikan gambaran kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM). Data melek huruf di Kabupaten 

Cilacap tahun 2002 adalah 87,0 dan pada tahun 2006 

meningkat menjadi 91 hal ini mengindikasikan pembangunan di 

bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sudah cukup 

berhasil. 

Keberhasilan upaya pemerintah kabupaten dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan belajar bagi 

masyarakat ditentukan oleh komitmen pemerintah yang antara 

lain berupa besarnya anggaran pemerintah kabupaten dalam 

bidang pendidikan. 
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b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 

Kesehatan merupakan faktor penting dalam pembentukan SDM 

yang berkualitas, karena bidang kesehatan merupakan salah 

satu kebutuhan dasar manusia yang sangat esensial, karena 

kondisi kesehatan seseorang sangat mempengaruhi kelancaran 

aktivitasnya. Kepedulian Pemerintah terhadap masalah 

kesehatan diwujudkan antara lain melalui pendirian beberapa 

sarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu 

dan Polindes yang keberadaannya telah menyebar di tiap 

kecamatan. Berbagai instansi yang menangani masalah 

kesehatan telah banyak berbuat untuk menjaga kesehatan 

masyarakat.  

Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa derajat 

kesehatan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 

keadaan sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan tempat 

tinggal. Kualitas SDM tidak dapat dipisahkan dari peran 

kesehatan dan gizi dalam suatu masyarakat. Faktor gizi dan 

kesehatan sangat berpengaruh terhadap bidang yang lain 

seperti pendidikan dan produktivitas kerja. Penyediaan sarana 

kesehatan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat mutlak 

diperlukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. 

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan merupakan 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia selain 

bidang pendidikan dan ekonomi. Indikator kesehatan yang 

dapat mengukur keberhasilan pembangunan bidang kesehatan 

adalah umur harapan hidup manusia yang banyak dipengaruhi 

faktor diluar manusia itu sendiri. 

Jumlah sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Cilacap 

pada tahun 2006 terdiri dari rumah sakit 5 buah, rumah bersalin 

157 buah, puskesmas 36 buah, pustu 79 buah, posyandu 2.034 

buah, polindes 186 buah dan apotik 36 buah. Jumlah SDM 

bidang kesehatan terdiri dari dokter 182 orang, perawat 480 

orang, bidan 261 orang, ahli gizi 13 orang dan ahli sanitasi 37 

orang. Bahkan beberapa kecamatan yang penduduknya relatif 

banyak telah berdiri dua Puskesmas, sehingga rasio 
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Puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2006 adalah 

satu Puskesmas rata – rata melayani 47.850 penduduk.  

Bidang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia yang sangat esensial, karena kondisi kesehatan 

seseorang sangat mempengaruhi kelancaran aktivitasnya. 

Kepedulian pemerintah terhadap masalah kesehatan 

diwujudkan antara lain melalui pendirian beberapa sarana 

kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan 

Polindes yang keberadaannya telah menyebar di tiap 

kecamatan. 

Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan 

kesehatan adalah dengan mengikuti program Keluarga 

Berencana (KB) dan program imunisasi. Pada tahun 2006 

pencapaian akseptor KB baru sebanyak 54.825 dari target 

sebanyak Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi akseptor 

aktif KB sebanyak 245.843 atau 74,27 persen dari 330.998 PUS 

yang ada. 

Bidang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 

upayanya dapat dilihat dari kondisi sarana dan prasarana 

kesehatan yang tersedia. Selain Puskesmas, sarana kesehatan 

yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat sampai tahun 

2006 jumlahnya terus bertambah. Demikian pula dengan tenaga 

kesehatan terutama dokter, bidan dan perawat. 

Selanjutnya dapat diperkirakan bahwa penurunan angka 

kematian bayi dan ibu serta peningkatan angka harapan hidup 

yang terjadi pada tahun – tahun sebelumnya akan lebih nyata 

lagi. 

c. Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian 

Di bidang perekonomian upaya pemberdayaan masyarakat 

yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari sarana 

dan prasarana ekonomi yang ada, termasuk lembaga ekonomi 

yang berupa lembaga swadaya masyarakat seperti koperasi. 

Data perkembangan jumlah koperasi dan anggota di Kabupaten 

Cilacap tahun 2002 sampai tahun 2006 adalah sebagai berikut. 
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Tabel  II-23 
Jumlah Koperasi dan Anggota di Kabupaten Cilacap 

Tahun Jumlah Koperasi Jumlah Anggota 

2003 349 139.939 

2003 366 135.369 

2004 386 135.829 

2005 399 136.326 

2006 415 135.626 

Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
 
Dari Tabel II-23 dapat diketahui bahwa jumlah koperasi di 

Kabupaten Cilacap dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 

menunjukkan peningkatan. Tahun 2002 sebanyak 349 Koperasi 

dengan jumlah anggota 133.939 orang; tahun 2003 sebanyak 

366 koperasi dengan jumlah anggota 135.369 orang; tahun 

2004 sebanyak 386 koperasi dengan jumlah anggota 135.829 

orang; tahun 2005 sebanyak 399 koperasi dengan jumlah 

anggota 136.326 orang dan pada tahun 2006 sebanyak 415 

koperasi dengan jumlah anggota 135.626 orang dapat 

menyerap tenaga kerja sebanyak 1660 orang. Dengan demikian  

jumlah koperasi mengalami perkembangan yang cukup 

signifikan yaitu tumbuh 5,94 persen, sedangkan jumlah anggota 

koperasi menurun sebesar 3,08 persen pada tahun 2006. 

Berdasarkan data pertumbuhan jumlah koperasi mempunyai arti 

bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian 

sudah cukup berhasil. Diharapkan semakin tumbuhnya koperasi 

dan jumlah anggota koperasi akan dapat mengurangi jumlah 

angka kemiskinan dan pengangguran. Terbukti bahwa pada 

tahun 2006 jumlah koperasi sebanyak 415 dapat menyerap 

tenaga kerja sebanyak 1.660 orang. 

Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) 

dalam perekonomian daerah memiliki sumbangan yang positif, 

misal dalam hal penyediaan lapangan kerja, peningkatan SDM 

dengan membantu Wirausaha yang tangguh, penyedia barang 

dan jasa keperluan masyarakat.  

Pertumbuhan Koperasi di Kabupaten Cilacap selama kurun 

waktu lima tahun menunjukkan peningkatan. Tahun 2002 
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sebanyak 349 Koperasi dengan jumlah anggota 133.939 orang; 

tahun 2003 sebanyak 366 koperasi dengan jumlah anggota 

135.369 orang; tahun 2004 sebanyak 386 koperasi dengan 

jumlah anggota 135.829 orang; tahun 2005 sebanyak 399 

koperasi dengan jumlah anggota 136.326 orang dan pada tahun 

2006 sebanyak 415 koperasi dengan jumlah anggota 135.626 

orang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1660 orang.  

Di samping itu upaya pemberdayaan masyarakat di bidang 

perekonomian dapat dilihat hasilnya dengan memperhatikan 

beberapa indikator seperti tingkat daya beli masyarakat dan 

jumlah penduduk miskin. 

Berdasarkan data yang relevan di bidang pendidikan, 

kesehatan dan perekonomian maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan yang penting dalam pemberdayaan pada bidang 

– bidang tersebut. 

Pada bidang pendidikan permasalahan yang muncul yaitu 

masih kurangnya sarana pendidikan terutama jumlah sekolah 

pada tingkat SMA untuk wilayah kecamatan dan masih 

kurangnya alokasi dana APBD di bidang pendidikan. 

Di bidang kesehatan jumlah sarana kesehatan dapat dikatakan 

telah cukup walaupun masih diperlukan peningkatan 

kualitasnya. Namun untuk rasio jumlah dokter, bidan dan 

perawat masih diperlukan pertambahan. Sedangkan 

permasalahan yang dapat diidentifikasikan pada bidang 

perekonomian yaitu memperkuat lembaga ekonomi kerakyatan 

seperti kelompok usaha dan koperasi.  

Jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan namun 

mengingat persentasenya masih cukup tinggi, oleh karena itu 

permasalahan kemiskinan tetap memerlukan penanganan yang 

serius dan konsisten. 

 

2.3.5 Kebudayaan 

Kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Cilacap memiliki 

keragaman yang sangat luas. Namun demikian belum semua 

kebudayaan dapat tergarap secara optimal, potensi-potensi tersebut 
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antara lain: Seni Wayang, Kuda Lumping, Calung, dan Lenggeran, 

Ketropak, dan Geguritan, Jaipong serta kebudayaan yang berkembang 

di dalam masyarakat. Hanya terdapat beberapa kebudayaan dalam 

bentuk kesenian yang telah mampu berprestasi, salah satunya adalah 

seni Calung yang berasal dari desa Tritih Wetan telah menjadi juara I 

tingkat propinsi pada tahun 2006. 

 

2.3.6 Pemuda dan Olah Raga 

Jumlah penduduk usia remaja di Kabupaten Cilacap pada tahun 2006 

mencapai 505.065 jiwa (29,32%). Dilihat dari jumlah tersebut maka 

pemuda merupakan potensi yang luar biasa dan harus dibina sedini 

mungkin sehingga akan tumbuh dan berkembang menjadi asset 

daerah yang dapat dibanggakan. Untuk membina para generasi muda 

tersebut telah disediakan prasarana olahraga antara lain berupa 

lapanga tenis ( Indoor ), lapangan sepak bola, lapangan bulutangkis 

indoor, stadion, kolam renang, padang golf, Gelanggang OlahRaga 

(GOR ). Disamping kegiatan olah raga, kegiatan seni juga merupakan 

sarana untuk menyalurkan bakat para pemuda, sehingga aktivitas 

remaja akan terwadahi dan tersalurkan melalui kegiatan yang dapat 

menggali bakat dan prestasi remaja. Namun demikian, fasilitas yang 

ada belum mampu meningkatkan peran pemuda dalam rangka 

pembangunan daerah, hal ini tercermin dari terbatasnya  pencapaian 

prestasi yang diperoleh dibidang pemuda, olah raga dan kesenian baik 

tingkat regional maupun nasional. 

 

2.4. Prasarana dan Sarana Daerah 

2.4.1 Fasilitas Perhubungan Darat 

Fasilitas perhubungan darat merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam menunjang seluruh aktivitas pembangunan khususnya dalam 

menopang kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah 

maupun dari dan keluar wilayah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data 

tahun 2006, jumlah kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Cilacap 

adalah sebanyak 185.186 unit yang terdiri dari kendaraan roda dua, 

roda empat atau lebih baik yang berstatus kendaraan pribadi (plat 

hitam) maupun kendaraan umum (plat kuning). Kendaraan roda empat 
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atau lebih terdiri dari berbagai jenis seperti sedan, jeep, station wagon, 

minibus, bus, truck, pick up, tangki dan tronton. Gambaran tentang 

fasilitas perhubungan darat di Kabupaten Cilacap adalah sebagai 

mana tersaji dalam tabel II-24. 

 
Tabel  II-24 
Sarana Perhubungan Darat di Kab. Cilacap Tahun 2006  

No. Jenis Kendaraan Jumlah 
1  Sedan, Jeep, Station Wagon, Minibus, 

Bemo dan sejenisnya (plat hitam) 
10.119 

2  Sedan, Jeep, Station Wagon, Minibus dan 
sejenisnya (plat kuning) 

673 

3  Bus, Minibus dan sejenisnya (plat hitam) 63 
4  Bus, Minibus dan sejenisnya (plat kuning) 414 
5  Truck, Pick Up, Tangki, Tronton (Plat hitam) 6.336 
6  Truck, Pick Up, Tangki, Tronton (Plat 

kuning) 
580 

7  Alat-alat berat 11 
8  Sepeda motor, Scooter dan lain-lain 166.990 

 Total 185.186 
Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
 
Data tersebut merupakan jumlah kendaraan yang tercatat ada pada 2 

(dua) wilayah yaitu Kantor Samsat Cilacap dan Kantor Samsat 

Majenang. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa untuk 

kendaraan roda empat atau lebih masih didominasi oleh kendaraan 

pribadi (plat hitam). Sarana angkutan umum yang melayani aktivitas 

masyarakat Cilacap antara lain berupa mobil bus kecil/angkutan kota 

sebanyak 181 unit, bus AKAP sebanyak 95 unit, bus AKDP sebanyak 

265 unit dan angkutan pedesaan sebanyak 451 unit. Sarana 

penunjang bagi angkutan-angkutan umum tersebut berupa terminal 

tipe A sebanyak 1 buah, terminal tipe B sebanyak 2 buah dan terminal 

tipe C sebanyak 6 buah.  

Selama kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi kenaikan volume 

kendaraan rata-rata sebesar 13,7 persen per tahun. Jika dihubungkan 

dengan kondisi panjang jalan di Kabupaten Cilacap yang menunjukkan 

angka 1.010,12 KM menurut data Tahun 2006, maka rasio jumlah 

kendaraan terhadap panjang jalan adalah 0,005, yang berarti bahwa 

setiap 0,005 KM atau setiap 5 meter terdapat 1 unit kendaraan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepadatan kendaraan di 

Kabupaten Cilacap relatif sedang sehingga merupakan hal yang positif 
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dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa. Namun 

demikian, mengingat letak Kabupaten Cilacap sebagai gerbang keluar 

masuknya barang dan jasa khususnya yang melalui laut dan udara, 

sarana perhubungan darat sebagai penunjangnya merupakan faktor 

yang sangat penting. Ketersediaan sarana angkutan darat yang 

memadai akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi 

barang dan jasa tersebut. 

 
2.4.2 Kondisi Jaringan Jalan 

Panjang jaringan jalan di Kabupaten Cilacap berdasarkan data Tahun 

2006 adalah 1.010,12 KM. Panjang jalan tersebut tidak mengalami 

perubahan selama tiga tahun terakhir, artinya tidak terdapat 

penambahan jalan baru. Pembangunan jalan yang dilakukan hanya 

bersifat memperpanjang usia jalan seperti pemeliharaan, perbaikan 

dan peningkatan kualitas jalan. 

Berdasarkan jenis permukaan jalan, seluruh jaringan jalan sepanjang 

1.010,12 KM telah beraspal, namun jika dilihat dari kondisinya hanya 

51,9 persen atau 523,79 KM dalam kondisi baik, sedangkan sisanya 

sepanjang 120,31 KM atau 11,9 persen dalam kondisi sedang, 

168,089 KM atau 16,6% dalam kondisi rusak dan 197,93 KM atau 19,6 

persen dalam kondisi rusak berat. Akan tetapi kondisi jalan yang baik 

sebenarnya telah mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya 

sebesar 10,9 persen atau 110,35 KM. Gambaran panjang jalan 

berdasarkan jenis permukaan, kondisi jalan dan kelas jalan 

sebagaimana tersaji dalam tabel II-25 berikut ini. 

 
Tabel  II-25 
Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Cilacap Tahun 2 006 

Kriteria Jalan Panjang Jalan 
(KM) 

I. Jenis Permukaan 
a. Di aspal 
b. Kerikil 
c. Tanah 
d. Tidak diperinci 

II. Kondisi Jalan 
a. Baik 
b. Sedang 
c. Rusak 
d. Rusak berat 

 
1.010,120 
- 
- 
- 
 
523,791 
120,314 
168,089 
197,926 
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III. Kelas Jalan 
a. Kelas I 
b. Kelas II 
c. Kelas III 
d. Kelas III A 
e. Kelas IV 
f. Kelas V 
g. Tidak diperinci 

IV. Fungsi Jalan 
a. Arteri 
b. Kolektor Primer 
c. Kolektor Sekunder 
d. Lokal 

 
- 
- 
120,660 
850,110 
39,350 
- 
- 
 
131,735 
199,860 
10,705 
667,820 

Jumlah 1.010,120 
Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
 
Berdasarkan fungsinya, jaringan jalan yang ada di Kabupaten Cilacap 

dibedakan dalam jaringan jalan arteri, kolektor primer, kolektor 

sekunder dan lokal. Fungsi jalan arteri adalah sebagai penghubung 

antar kota Ordo I dengan Ordo I atau Ordo I dengan Ordo II yang 

menghubungkan kegiatan utama kota dari arah luar kota dan dilewati 

kendaraan berat. Jaringan jalan kolektor primer adalah jalan utama 

kota yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar kegiatan utama 

yang ada dalam kota. Jaringan jalan kolektor sekunder adalah 

berfungsi sama seperti kolektor primer hanya saja tidak boleh dilewati 

oleh kendaraan berat. Sedangkan jaringan jalan lokal adalah jaringan 

jalan lingkungan dalam kota yang menghubungkan antar lingkungan 

atau dalam lingkungan. Panjang jalan arteri di Kabupaten Cilacap 

adalah sepanjang 131,735 KM, panjang jalan kolektor primer adalah 

sepanjang 199,860 KM, panjang jalan kolektor sekunder adalah 

10,705 KM sedangkan panjang jalan lokal adalah 667,82 KM.  

 
2.4.3 Perhubungan Laut 

Sarana perhubungan laut di Kabupaten Cilacap terdiri dari 12 

pelabuhan yaitu 1 buah pelabuhan umum yaitu pelabuhan Tanjung 

Intan dan 11 pelabuhan khusus yaitu Pelabuhan  Pertamina  UP  IV  di  

Lomanis,  Pelabuhan  Pertamina  Tongkang  di Areal 70, Pelabuhan 

PT. Holcim di Lomanis, Pelabuhan PT. Pusri di  Pelabuhan dan  

Pelabuhan  PT.  Antam  Tbk  di  Areal  70.  Pelabuhan  

Penyeberangan  di Lomanis,  Motehan  dan  Klaces,  Pelabuhan  
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Perikanan  di  Tegalkamulyan  dan Pelabuhan Wisata di Lomanis dan 

Sleko. 

Menurut  Perda  Kabupaten Cilacap No. 1 Tahun 2003  tentang 

kepelabuhanan, daerah Kabupaten Cilacap mempunyai kewenangan 

di wilayah laut 1/3 (sepertiga) dari batas Laut Propinsi Jawa Tengah 

yang diukur dari garis pantai ke arah  laut. Demikian pula dengan 

pengelolaan  tanah  negara  yang  ada  di  wilayah  pantai  untuk  

kepentingan pelabuhan,  juga merupakan kewenangan Pemda 

Cilacap. Kawasan pelabuhan ini hanya boleh digunakan untuk 

penyelenggaraan kepelabuhanan. 

Sistem  kepelabuhanan  meliputi  pelabuhan  laut,  pelabuhan  sungai,  

dan pelabuhan  daratan,  yang  secara  keseluruhan  merupakan  satu  

sistem  yang saling  mendukung,  diatur,  dibina,  dan  dikendalikan  

oleh  pemda  berdasarkan wilayah kewenangan pemda. Kewenangan 

Pemda dalam melakukan pembinaan kepelabuhanan  meliputi  aspek  

pengaturan,  pengawasan, dan pengendalian terhadap  kegiatan  

pembangunan,  pendayagunaan,  pengembangan  pelabuhan guna 

mewujudkan sistem kepelabuhanan. 

Tanah di wilayah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan 

kepelabuhanan, baik  di  lingkungan  kerja  maupun  kepentingan  

pelabuhan  diberikan  Hak Pengelolaan  (HPL)  atas  nama  

Pemerintah  Daerah.  Penyelenggara  pelabuhan diberikan  hak  atas  

tanah  di  atas  HPL  Pemda  dan  dapat  diberikan  ijin penggunaan  

perairan  oleh  Bupati.  Dengan  demikian,  berbagai  kegiatan 

pembangunan, pengerukan,  reklamasi, salvage, maupun kegiatan di 

bawah air di  daerah  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  setelah  

mendapat  ijin  dari  Bupati, dengan  memperhatikan  keselamatan  

pelayaran,  tatanan  kepelabuhanan, rencana induk pelabuhan, dan 

kelestarian lingkungan.  

Menurut  data  yang  diperoleh,  banyak  sekali  arus  barang  baik 

masuk  ataupun keluar melalui Pelabuhan  Tanjung  Intan Cilacap,  

antara  lain  berupa Batubara, BBM, Clinker, Gypsum, Kayu Logs, 

Kelapa Sawit, Kertas, Beras, Pupuk Curah, Silica Sand,  Ikan Tuna, 

Material Proyek, Pasir Besi, Pupuk KCL, Semen, Skid Tank Kosong, 

Tepung Terigu, Kayu Pinus  dan  barang  lainnya. Barang-barang 
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tersebut  yang melalui Pelabuhan Tanjung  Intan,  sebagian 

merupakan  aktivitas impor dan ekspor. 

Berdasarkan  data  tahun  2006  tercatat  bahwa terjadi peningkatan 

jumlah aktivitas bongkar sebesar 22,2% dari tahun sebelumnya, atau 

jika kita lihat data 5 (lima) tahun terakhir tercatat terjadi kenaikan rata-

rata 2,2 persen setiap tahunnya. Demikian juga dengan aktivitas muat, 

selama 5 (lima) tahun terakhir tercatat kenaikan sebesar 8,6persen 

setiap tahun. Kemudian untuk aktivitas impor juga selama 5 (lima) 

tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 13,1 persen setiap 

tahun. Akan tetapi untuk aktivitas ekspor dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun terakhir terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu rata-rata 

sebesar 11,5 persen per tahun. Fenomena tersebut mengisyaratkan 

bahwa arus barang ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Intan 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang jika tidak segera 

diketahui penyebabnya akan sangat tidak menguntungkan. 

 
Tabel  II-26 
Arus Barang Bongkar/Muat dan Impor/Ekspor Melalui P elabuhan 
Tanjung Intan Cilacap Tahun 2002–2006 

Tahun Impor 
(ton/m3) 

Ekspor 
(ton/m3) 

Bongkar 
(ton/m3) 

Muat 
(ton/m3) 

2002 234.828 1.170.043 4.730.606 175.367 

2003 297.890 764.776 3.957.677 48.097 

2004 350.729 826.616 4.214.325 86.943 

2005 517.283 750.978 4.066.078 142.505 

2006 312.772 673.532 4.968.905 89.016 
Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
 
Selain untuk aktivitas bongkar muat, pelabuhan-pelabuhan  yang ada 

di Kabupaten Cilacap juga  digunakan sebagai pelabuhan 

penyeberangan  (penumpang).  Menurut  data  yang  diperoleh  dari  

Dinas Perhubungan  (laut),  jumlah  perahu/  kapal  penumpang/  

barang  berjumlah  70 buah, sedangkan jumlah perahu/ kapal ikan 

adalah 2.613 buah. 
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Tabel  II-27 
Arus Kapal Luar Negeri dan Dalam Negeri Melalui Pel abuhan 
Tanjung Intan Cilacap Tahun 2002–2006 

Tahun Kapal Luar 
Negeri 

Kapal Dalam 
Negeri 

Total 

2002 246 1.128 1.374 

2003 290 1.164 1.460 

2004 283 1.176 1.459 

2005 287 1.149 1.436 

2006 723 910 1.633 
Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kunjungan kapal baik kapal 

luar negeri maupun kapal dalam negeri sebesar rata-rata 4,6 persen 

per tahun. Peningkatan yang cukup signifikan justru terjadi pada 

kunjungan kapal luar negeri yang rata-rata meningkat 42,2 persen  per 

tahun. Akan tetapi terjadi sebaliknya yaitu untuk kunjungan kapal 

dalam negeri justru mengalami penurunan rata-rata 4,7 persen setiap 

tahunnya. 

Kemudian jika dilihat berdasarkan jenis kapal yang keluar masuk 

Pelabuhan Tanjung Intan selama 5 (lima) tahun terakhir, yang 

mengalami pertambahan adalah jenis kapal non peti kemas bertambah 

rata-rata 4,5% per tahun, kapal tanker bertambah 7,9% per tahun dan 

kapal lainnya bertambah 6,7% setiap tahunnya.  

Tabel  II-28 
Arus Kapal Berdasarkan Jenisnya Melalui Pelabuhan T anjung Intan Cilacap 
Tahun 2002–2006  

Tahun Kapal Keg. 
Tetap 

Kapal Non 
Peti Kemas 

Kapal 
Tanker 

Kapal 
Lainnya Total 

2002 342 275 757  1.374 

2003 340 190 918 12 1.460 

2004 335 204 902 18 1.459 

2005 334 251 840 11 1.436 

2006 324 297 1.000 12 1.633 

Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
 

2.4.4 Perhubungan Udara 

Bandara yang  ada di Kabupaten Cilacap adalah Bandara Tunggul 

Wulung yang  berada  di  Desa  Tritih Wetan  Kecamatan  Jeruklegi  

dan  Kelurahan  Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara. Bandara ini 
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dibangun untuk pelayanan kepada masyarakat umum kelas III (tiga), 

yang berfungsi memberikan pelayanan kepada  masyarakat  

pengguna  jasa  angkutan  penerbangan  yang  masuk  ke Cilacap  

ataupun  meninggalkan  daerah  ini  dengan  harapan  secara 

langsung/tidak  dapat  meningkatkan  kegiatan  ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat.  Sampai dengan tahun 2006 Bandara  ini  

melayani  jasa  penerbangan Cilacap–Jakarta dan Jakarta–Cilacap 

untuk angkutan penumpang dan barang. Direncanakan pada tahun-

tahun mendatang pelayanan Bandara Tunggul Wulung akan 

dikembangkan dengan menambah rute penerbangan yaitu Cilacap - 

Yogyakarta, Cilacap - Semarang, dan atau kota  lain di Wilayah 

Indonesia. 

Berdasarkan data lalu lintas penerbangan melalui Bandara Tunggul 

Wulung Cilacap selama 5 (lima) tahun terakhir, diketahui bahwa terjadi 

peningkatan yang sangat signifikan baik jumlah pesawat terbang yang 

datang dan berangkat maupun jumlah penumpangnya. Untuk 

kedatangan pesawat terbang mengalami peningkatan rata-rata 

sebesar 111,3 persen setiap tahunnya, untuk keberangkatan pesawat 

terbang terjadi peningkatan sebesar rata-rata 112,2% setiap tahunnya. 

Kemudian untuk jumlah penumpang terjadi lonjakan yang sangat 

fantastis yaitu rata-rata sebesar 439,4 persen per tahun untuk 

kedatangan penumpang dan 440,6 persen per tahun untuk 

keberangkatan penumpang. Peningkatan pemanfaatan Bandara 

Tunggul Wulung Cilacap oleh masyarakat menunjukkan beberapa 

indikator kemajuan sekaligus tantangan. Indikator kemajuan yang 

terjadi adalah kebutuhan akan jasa transportasi yang cepat 

sebenarnya sangat dibutuhkan oleh sebagian masyarakat, selain itu 

juga dapat dinilai relatif memuaskannya pelayanan Bandara Tunggul 

Wulung Cilacap. Namun demikian hal tersebut sekaligus menjadi 

tantangan agar pelayanan dalam bidang transportasi udara harus 

senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan agar peran Bandara 

Tunggul Wulung sebagai pintu masuk/keluar Kabupaten Cilacap dapat 

menunjang distribusi barang/jasa/orang, tidak hanya untuk masyarakat 

Kabupaten Cilacap tetapi juga masyarakat di kabupaten lain disekitar 

Cilacap. Disamping pengembangan dengan menambah rute, 
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pengembangan badara Tunggul Wulung juga dilakukan dengan 

meningkatkan klasifikasi bandara sehingga pesawat kargo dapat 

masuk dan keluar yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing 

ekonominya.  

Berikut ini data penerbangan pada Bandara Tunggul Wulung selama 

kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Tabel  II-29 
Data Lalu Lintas Pesawat Terbang dan Jumlah Penumpa ng pada 
Bandara Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2002–2006 

Pesawat Terbang Penumpang Tahun 
Datang Berangkat Datang Berangkat 

2002 35 35 126 114 

2003 140 139 1.856 1.415 

2004 117 112 1.011 889 

2005 239 239 4.889 6.817 

2006 376 377 7.158 6.230 
Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
 

2.4.5 Pengairan 

Prasarana pengairan atau irigasi merupakan prasarana yang penting 

mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi 

unggulan di Kabupaten Cilacap.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  potensi  

alam  Kabupaten  Cilacap,  yaitu mempunyai tanah yang subur, selain 

juga luas pemanfaatan tanah yang besar.  Pemanfaatan  lahan untuk 

pertanian  (sawah)  sebesar 29,5 persen dari  seluruh  luas tanah  

Kabupaten Cilacap  yaitu  213.850,288 Ha. Data  prasarana  irigasi  

pada bulan  Juni  2006 menunjukkan  bahwa  66,91 persen prasarana  

irigasi  teknis dalam kondisi rusak. 

 
Tabel  II-30 
Kondisi Prasarana Irigasi di Kabupaten Cilacap Tahu n 2006 

Kondisi (%) Jenis 
Prasarana 

Volum
e Baik Sedan

g 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

IRIGASI 
Saluran Primer 
Saluran 
Sekunder 
Bangunan 

 
157.788

m 
397.361

m 
2.383 
unit 

 
17,55 
16,71 
13,12 

 
15,34 
15,82 
9,56 

 
40,48 
37,17 
19,60 

 
26,63 
30,30 
57,71 

IRIGASI ½      



 54 

TEKNIS 
Saluran Primer 
Saluran 
Sekunder 
Saluran 
Tersier 
Bangunan 
Sungai 

11.647m 
31.789m 

- 
1.132unit 

- 

62,51 
28,62 

- 
67,57 

- 

11,37 
2,51 

- 
67,57 

- 

21,18 
38,19 

- 
5,03 

4,94 
20,68 

- 
11,76 

- 

Sumber: Bidang PSDA DPU Kab. Cilacap (Juni 2006) 
 

2.4.6 Air Bersih 

Ketersediaan air minum dan lingkungan yang memenuhi standar 

kesehatan sangat berperan dalam menciptakan masyarakat yang 

sejahtera serta mendukung terciptanya aktivitas ekonomi yang lebih 

dinamis. Hal ini dapat dibuktikan dengan sektor ini memberi andil yang 

cukup besar dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Sementara dampak ketidakcukupan air dan sanitasi dengan kualitas 

yang memadai sangat dirasakan oleh penduduk miskin yang 

mengakibatkan berjangkitnya berbagai penyakit  antara lain diare dan 

kolera. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta PP No. 

16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

telah mengamanatkan secara tegas bahwa pelayanan dasar 

(termasuk penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan) 

merupakan kewajiban pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. 

Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan suatu Kebijakan 

Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat 

(AMPL-BM) dengan suatu capaian yang dikenal dengan sebutan 

MDG’s (Millenium Developtment Goals) yaitu bahwa pada tahun 2015 

ditargetkan separuh dari jumlah penduduk yang belum terlayani air 

minum dan sanitasi akan dapat dilayani. 

Kebutuhan air bersih Kabupaten Cilacap dipenuhi melalui sitem 

perpipaan yang disalurkan oleh PDAM dan non perpipaan (mata air 

atau sumur). Mengacu pada Rencana Strategis Pembangunan Sektor 

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-

BM), tanggung jawab pengelolaan sarpras penyediaan air minum 

sistem perpipaan adalah pada PDAM Cilacap, sedangkan tanggung 

jawab pengelolaan sarpras penyediaan air minum sistem non 

perpipaan adalah SKPD terkait. Berdasarkan data sampai dengan 
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tahun 2006, PDAM Cilacap telah melayani 36.651 pelanggan baik 

industri, niaga, sosial, rumah tangga, kantor maupun pelanggan 

khusus. Jumlah pelanggan tersebut paling banyak adalah pelanggan 

rumah tangga yang mencapai 93 persen. Jumlah pelanggan selama 5 

(lima) tahun terakhir juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 

7,5 persen per tahun, dengan pertambahan terbesar adalah pada 

pelanggan niaga yaitu meningkat rata-rata 16,8 persen. 

 
Tabel  II-31 
Jumlah Pelanggan PDAM Cilacap Berdasarkan Jenis Pel anggan 
Tahun 2002-2006 

Jenis Pelanggan 
Tahun 

IndustriNiaga
Sosia

l RT Kantor
Khusu

s 
Total 

2002 - 817 537 25.768 290 - 27.412 
2003 24 1.202 645 26.934 192 3 29.000 
2004 25 1.344 695 28.891 200 4 31.159 
2005 27 1.405 752 31.211 217 4 33.616 
2006 27 1.455 848 34.100 217 - 36.651 

Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
Kemudian jika dilihat berdasarkan volume penjualan air PDAM Cilacap 

tahun 2006 mencapai 8.067.779 m3. Berdasarkan data 5 (lima) tahun 

terakhir volume penjualan air PDAM Cilacap juga mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu rata-rata 11,4 persen per 

tahun. Kenaikan volume penjualan air tersebut justru terjadi pada jenis 

pelanggan industri yang rata-rata naik 35,9 persen setiap tahunnya. 

Untuk jenis pelanggan lain seperti niaga, rumah tangga, sosial dan 

lainnya juga mengalami kenaikan kecuali untuk jenis pelanggan kantor 

justru mengalami penurunan rata-rata 8,4 persen per tahun. 

 
Tabel  II-32 
Jumlah Volume Penjualan Air PDAM Cilacap Berdasarka n Jenis 
Pelanggan Tahun 2002–2006 (dalam m3) 

Jenis Pelanggan 
Tahun 

Industri Niaga Sosial RT Kantor Khusus
Total 

2002 - 312.417310.1524.556.443136.659 - 5.315.671

2003 472.737410.829298.1425.413.640105.85570.822 6.772.025

2004 372.415458.727343.6075.586.268100.24793.789 6.955.053

2005 538.483471.180349.9635.967.850102.21492.928 7.522.618

2006 993.351471.585356.5046.060.591 94.182 91.566 8.067.779
Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
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Data penjualan air tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan air 

bersih di Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan dan ke depan juga diprediksi akan terus mengalami 

peningkatan, hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya calon 

pelanggan yang belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh PDAM 

Cilacap. 

Distribusi  air  PDAM  terbesar terdapat di Kota Cilacap (Kecamatan 

Cilacap Utara, Tengah dan Selatan). Hal ini dipengaruhi oleh  fungsi 

kota Cilacap yang merupakan pusat pemerintahan, pusat aktivitas dan 

mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi.  Namun  demikian  

PDAM  mengalami  kerugian  dalam  potensi  air  bersihnya, karena 

mengalami  kehilangan  air  yang  relatif  cukup  tinggi  pada  sistem  

yang ada. Menurut data yang diperoleh rata-rata per tahun terjadi 

kebocoran 17,38  persen dari kapasitas produksi rata-rata. 

Namun demikian kualitas pelayanan yang diberikan PDAM kepada 

pelanggan cukup memadai. Hal  ini  tampak pada 90 persen pelanggan 

dapat  terlayani selama  lebih dari 12  jam per hari. Untuk melayani 

kebutuhan air, PDAM menggunakan beberapa sumber air  bersih  yang  

telah  memenuhi  persyaratan  kesehatan  yang  ditetapkan DEPKES 

maupun WHO baik secara  fisik maupun kimiawi. Sumber-sumber air 

yang dimanfaatkan oleh PDAM antara lain Sungai Citanduy (cabang 

Sidareja), Sungai  Serayu  (Kotip  Cilacap,  Jeruklegi/Kesugihan,  

Maos/Kroya),  mata  air Pamijahan (Cimanggu) dan sumur dalam/bor 

(Majenang). Sedangkan wilayah selain wilayah  tersebut  (yang  telah 

disebutkan) menggunakan sumber air  tanah dangkal/sumur dan 

sumber mata air yang ada di wilayahnya secara langsung. Data yang 

ada menunjukkan akses penduduk kepada sistem penyediaan air 

minum non perpipaan masih rendah. 
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Tabel II-33 
Akses Terhadap Sarana Air Bersih Non Perpipaan 
 

SARANA AIR BERSIH 
NO KECAMATAN 

SPT* SGL* PAH* KEMAS
AN LAINNYA JUMLAH 

1 Dayeuhluhur 3 3.256    3.259 

2 Wanareja 48 8.510   38 8.596 

3 Majenang  1.315   93 1.551 

4 Cimanggu       

5 Karangpucung 50 3.737   36 3.825 

6 Cipari 255 7.903   13 8.173 

7 Sidareja 3 5.699  11  8..050 

8 Kedungreja 115 6.944 60   7.819 

9 Patimuan       

10 Gandrungmangu 454 3.216 394   4.064 

11 Bantarsari       

12 Kawunganten 290 5.876 993  4.274 11.433 

13 Jeruklegi 115 3.928  654  6.037 

14 Kesugihan 184 7.685   22 9.569 

15 Adipala       

16 Maos 137 4.150   95 6.080 

17 Sampang       

18 Kroya 174 13.776   510 15.323 

19 Binangun       

20 Nusawungu 820 11.265 665   13.479 

21 Cilacap Selatan 118 4.274  190  8.477 

22 Cilacap Tengah       
SARANA AIR BERSIH 

NO KECAMATAN 
SPT* SGL* PAH* KEMAS

AN 
LAINNYA JUMLAH 

23 Cilacap Utara 63 11.531   2.424 15.378 

24 Kampunglaut 155 600 374  20 1.149 

25 JUMLAH 
KABUPATEN 

4.123 103.665 2.490 876 7.525 132.262 

*SPT = Sumur Pompa Tangan, SGL = Sumur Gali, PAH = Penampung Air Hujan 

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2006 

 
2.4.7 Sampah 

Pada  saat  ini  penanganan  persampahan  di  Kabupaten  Cilacap  

dilayani  oleh DKLH  (Dinas  Kebersihan  dan  Lingkungan  Hidup).  

Pelayanan  persampahan yang  dilakukan  oleh  DKLH  tidak  meliputi  

seluruh  wilayah Kabupaten Cilacap, tetapi hanya tertentu saja, yaitu 

meliputi wilayah pelayanan Kota  Cilacap,  Kroya  dan  Majenang.  

Sedangkan  wilayah  yang  belum mendapatkan  pelayanan  

persampahan  dari    DKLH umumnya dikelola oleh masyarakat secara 

langsung yaitu dengan cara membuang sampah pada halaman/tanah 

kosong disekitar rumah tinggal untuk kemudian dibakar dan ditimbun.  
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Pelayanan persampahan di Kabupaten Cilacap dilayani oleh 4 TPA, 

yaitu TPA Tritih  Lor Kecamatan  Jeruklegi,  TPA  Kroya  Kecamatan  

Binangun,  TPA Majenang  Kecamatan Wanareja  dan  TPA  Sidareja  

di  Kecamatan  Sidareja. Wilayah kerja persampahan (TPA) Tritih Lor 

meliputi pelayanan sampah di Kota Cilacap dan ditambah Kecamatan 

Jeruklegi. Wilayah kerja persampahan Kroya meliputi  pelayanan  

sampah  di  Kecamatan  Kroya,  Binangun,  Adipala,  Maos, Sampang,  

dan  Nusawungu.  Wilayah  kerja  persampahan  Majenang  meliputi 

pelayanan  sampah  di  Kecamatan  Majenang,  Wanareja,  Cimanggu,  

dan Dayeuhluhur. Wilayah  kerja  persampahan Sidareja meliputi  

pelayanan  sampah di  Kecamatan  Sidareja,  Cipari,  Kedungreja,  

Bantarsari,  Gandrungmangu, Patimuan dan Karangpucung. 

Sarana pelayanan persampahan lain yang dimiliki oleh DKLH dalam 

melayani kebutuhan pelayanan persampahan antara lain: 

 
Tabel  II-34 
Rata-rata Volume Sampah Per Hari Di Kabupaten Cilac ap 2003-
2006 
Uraian 2003 2004 2005 2006 Rata-rata 

Volume (M2) 1.130,0
0 

1.630,0
0 

1.790,0
0 

1.130,0
0 

1.516,67 

Terangkut (M2) 416,00 466,00 515,00 416,00 465,67 

Persentase (%) 36,81 28,59 28,77 36,81 30,70 
Sumber: DKLH Kab.Cilacap 
 
Sistem pengolahan yang digunakan masih manual, yaitu dengan 

sistem open dumping  (diratakan  dengan  alat  berat).  Pengangkutan  

sampah  ke  TPA dilakukan dengan menggunakan armada sampah 

oleh  tiap UPT DKLH. Selain itu, pengangkutan sampah  (ke TPS/TD)  

juga dilakukan secara swadaya oleh masyarakat,  yaitu  dengan  

melalui  paguyuban  persampahan  yang  ada  di RT/RW masing-

masing, yaitu sampah lingkungan dan rumah tangga dibawa ke TPS 

yang  terdekat. Pengelolaan sampah/limbah pasar ditangani atau 

dikumpulkan oleh  Paguyuban  Pasar  (P2S)  dan  dibuang  ke  TPS  

pasar,  lalu  diangkut  oleh UPT DKLH ke TPA. Sejak tahun 2003-2005 

rata-rata volume sampah yang bisa terangkut baru mencapai 30,70 

persen, artinya baru sepertiga dari jumlah sampah yang ada bisa 

terangkut. 
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Pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  oleh Dinas  Kebersihan  dan  

Lingkungan Hidup adalah untuk sampah rumah tangga dan niaga. 

Sedangkan pengelolaan sampah/limbah  industri  dilakukan  oleh  

masing-masing  industri  yang bersangkutan. 

 
2.4.8 Energi dan Telekomunikasi 

1) Listrik 

Pelayanan  kebutuhan  listrik  di  Kabupaten  Cilacap  dipenuhi  

oleh  PLN. Berdasarkan data tahun 2006 diketahui bahwa hampir  

seluruh  desa  di  Kabupaten  Cilacap atau tepatnya  sebanyak  

282 desa/kelurahan (99,30%) sudah  teraliri  atau  tersambung 

jaringan listrik.  Sedangkan  2 (dua)  desa  belum  teraliri  listrik  

yaitu di  Kecamatan Kampung Laut, hal ini dikarenakan lokasinya 

secara geografis belum mungkin untuk dibangun  jaringan  listrik. 

Namun untuk  mengatasinya  hal  tersebut  di  kedua  desa  

tersebut akan  dibangun  PLTS. Untuk Desa  Klaces  akan  

dibangun  tahun  2007  dan  Desa Ujungalang akan dibangun  

tahun 2008. Jumlah Rasio Elektrifikasi (RE) dari tahun ke  tahun 

mengalami  kenaikan  yaitu  tahun  2004  sebesar  41,15%, tahun 

2005 sebesar 44,38%, Tahun 2006 sebesar 46,76%.   Sarana  dan  

prasarana  serta daya  yang  dimiliki  oleh PLN  guna  melayani 

kebutuhan listrik di Kabupaten Cilacap sampai saat ini meliputi:  

• Gardu Listrik :  3 unit, yang terdapat di Lomanis, Semen, 
dan Majenang  

• Daya Terpasang :   258.214.394 VA  
• Suplai daya :   16 MVA  
• Panjang Jaringan : 

JTM 1 Phasa   =          1.157,14 Kms  
JTM 3 Phasa =      379.057,00 Kms  
JTR UB =      990.212,00 Kms  
JTR Only  =      910.945,00 Kms 
 

Pemberdayaan energi listrik pada dasarnya dapat dimaksimalkan 

untuk menunjang pendapatan daerah melalui pajak listrik yang 

disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Usaha tersebut 

dapat berupa penyediaan pengelolaan penerangan jalan umum. 

Pemkab Cilacap mengelola Penerangan Jalan Umum yang 

jumlahnya mencapai 6.000 titik lampu dan belum bisa menyala 

optimal karena kurangnya anggaran pemeliharaan. Kondisi yang 
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ada baru bisa memelihara sebanyak 30 persen lampu yang ada.  

Disamping pemeliharaan kegiatan PJU juga harus dikelola dengan 

baik khususnya pemakaian energi listriknya. Untuk itu langkah 

penggunaan meterisasi PJU perlu dilanjutkan. Efisiensi yang 

diperoleh dari pola meterisasi lampu PJU bisa mencapai 40-50 

persen. Tahun 2006 baru terlaksana pola meterisasi PJU pada 19 

ruas jalan di Kota Cilacap, sedangkan di Kabupaten Cilacap 

setidaknya masih ada 86 ruas jalan/taman yang masuk dalam 

program meterisasi yang dilaksanakan secara bertahap. 

Berdasarkan data tahun 2006 diketahui bahwa total pelanggan 

listrik di Kabupaten Cilacap mencapai 248.424 pelanggan yang 

terdiri dari pelanggan rumah tangga, bisnis dan sosial, dengan 

total pemakaian listrik mencapai 653.416.904 KWH. Jumlah 

pelanggan PLN selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami 

kenaikan rata-rata 6,3 persen, demikian juga dengan jumlah daya 

yang terpasang dan jumlah pemakaian listrik juga mengalami 

kenaikan masing-masing 4,1% dan 5,9% per tahunnya. Jika 

dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan listrik setiap 

penduduk diketahui bahwa jumlah pelanggan rumah tangga pada 

tahun 2006 adalah sebanyak 248.424 pelanggan sedangkan 

jumlah penduduk Kabupaten Cilacap adalah 1.709.908 jiwa 

(sensus tahun 2004), sehingga rasio jumlah pelanggan rumah 

tangga terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 6,8, yang 

berarti bahwa 1 langganan listrik dimanfaatkan oleh 7 orang. Jika 

diasumsikan 1 rumah tangga terdiri dari 4 orang berarti terdapat 

427.477 rumah tangga, sehingga rasio pelanggan listrik terhadap 

rumah tangga adalah sebesar 1,7, yang berarti 1 langganan listrik 

rata-rata dimanfaatkan bagi 2 rumah tangga. Hal tersebut 

menunjukkan masih terdapatnya potensi calon pelanggan yang 

harus dilayani oleh PLN. Data tersebut juga mengindikasikan 

bahwa kebutuhan listrik di Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun 

selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut harus menjadi 

perhatian PLN Cilacap agar kebutuhan seluruh lapisan masyarakat 

Cilacap dapat terpenuhi. Berikut ini data jumlah pelanggan, daya 



 61 

yang terpasang dan pemakaian listrik di Kabupaten Cilacap 

selama lima tahun terakhir. 

 
 
Tabel  II-35 
Jumlah Pelanggan, Daya Terpasang dan Jumlah Pemakai an 
Listrik di Kabupaten Cilacap Tahun 2002 – 2006. 

Tahun 
Jumlah 

Pelanggan 

Daya 
Terpasang 

(VA) 

Jumlah 
Pemakaian 

(KWH) 
2002 194.619 219.704.345 523.416.904 

2003 206.089 226.016.626 507.528.544 

2004 219.556 238.201.185 561.638.885 

2005 232.103 247.959.284 625.597.522 

2006 248.424 258.214.394 653.416.904 
Sumber: Cilacap Dalam Angka 2006 
 

2) Telepon 

Disamping  pelayanan  utilitas  listrik,  air  (PDAM)  dan  

persampahan,  di Kabupaten  Cilacap  juga  sudah  terlayani  

fasilitas  telekomunikasi. Pelayanan  telepon  di  Kabupaten  

Cilacap  dilayani  oleh  PT.  TELKOM. Jenis  penggunaan  

pelayanan  telepon  oleh  PT.  TELKOM  dibedakan menjadi  3  

jenis  yaitu  bisnis,  perumahan  dan  sosial.  Sampai dengan tahun 

2006 tercatat  jenis  penggunaan  pelayanan  telepon  terbanyak    

adalah  perumahan. Keterbatasan jumlah sambungan telepon dan 

jaringan telepon yang dimiliki Telkom menjadikan sebagian 

masyarakat memenuhi kebutuhan  telekomunikasi  menggunakan 

telepon seluler (handphone). Sementara itu, di wilayah  

Nusakambangan kebutuhan  pelayanan  telekomunikasi  dilakukan 

dengan  menggunakan  telepon satelit. 

Hadirnya beberapa operator telepon seluler di Kabupaten Cilacap 

ternyata sangat membantu masyarakat dalam hal komunikasi 

menggunakan telepon karena tidak semua masyarakat dapat 

dilayani oleh PT Telkom menggunakan telepon rumah. Pada awal 

munculnya telepon seluler memang belum dapat dimanfaatkan 

oleh sebagian besar masyarakat karena mahalnya peralatan dan 

biaya percakapannya. Namun seiring dengan kemajuan teknologi 

komunikasi seluler, saat ini sangat banyak pilihan peralatan dan 
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teknologi seluler dengan harga yang terjangkau oleh hampir 

seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa saat ini tidak ada permasalahan yang berarti menyangkut 

telekomunikasi di Kabupaten Cilacap. 

 

2.5. Pemerintahan Umum  

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap pada 

pelaksanaan kegiatannya senantiasa berusaha untuk mewujudkan suatu 

pemerintahan yang mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan yang 

telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu 

penataan yang tepat berkaitan dengan struktur organisasi, penilaian kinerja, 

serta pengembangan sumberdaya manusia.  

2.5.1. Struktur Organisasi 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Gavernance) akan 

dapat terwujud jika pelaksanaannya tersusun dalam suatu Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang efektif serta didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas yang 

tinggi dengan ditopang sarana dan prasarana dan sumber dana yang 

memadai. Salah satu wujud sumber daya manusia yang berkualitas 

dapat dilihat dari ketersediaan pegawai pemerintahan daerah yang 

memiliki kemampuan, skil dan usaha yang mampu diandalkan. 

Pegawai Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai ujung tombak 

pelayanan kepada masyarakat perlu memperhatikan kinerjanya agar 

dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Wujud dari keefektifan 

dan keefisienan dapat tercermin dari adanya berbagai desain 

pekerjaan dan kualifikasi pekerjaan yang sesuai sehingga tidak akan 

terjadi pemborosan kompetensi pegawai. PNS dengan kualifikasi 

pendidikan SD hendaknya tidak dibebani pekerjaan untuk pegawai 

dengan kualifikasi pendidikan lebih dari SD. Jika hal tersebut terjadi 

maka yang akan terjadi adalah pelayanan pemerintahan daerah tidak 

akan berjalan dengan baik. Sementara itu jika PNS dengan kualifikasi 

S2 dibebani dengan pekerjaan yang diperuntukkan bagi pegawai 

dengan kualifikasi lebih rendah dari S2 maka yang akan terjadi 

adalah banyaknya aspek kebijakan yang tidak dapat terlaksana 
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dengan baik mengingat terlalu sibuknya pegawai dengan tugas-tugas 

teknis. 

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang 

baik akan ditopang oleh adanya kesesuaian antara aspek lingkungan 

dengan struktur yang dikembangkan oleh organisasi. Pemerintah 

Kabupaten Cilacap senantiasa memperhatikan ketersediaan 

sumberdaya untuk kemudian dijadikan dasar bagi tercapainya 

struktur organisasi yang efektif dan efisien. Dengan karakteristik yang 

dimiliki oleh kabupaten Cilacap maka sangat tidak mungkin untuk 

menciptakan suatu struktur organisasi yang tidak sesuai dengan 

kondisi lingkungan yang dimiliki kabupaten ini. Wilayah yang sangat 

luas menuntut struktur organisasi yang baik sehingga pelaksanaan 

pembangunan daerah dapat terwujud. 

Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan kualitas sumberdaya manusia 

yang ada tidak akan mengalami kesulitan dalam menerjemahkan 

serta mewujudkan keinginan untuk dapat menyejahterakan 

masyarakatnya, dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan 

publik. Untuk mendukung hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten 

Cilacap mengembangkan sikap yang meliputi Komitmen; 

Keteladanan; Konsistensi; Profesional; Akuntabel; Transparan; 

Demokratis; Efektif dan efisien; dan koordinasi, keterpaduan dan 

keserasian. 

 

2.5.2. Kinerja Aparatur Pemerintah 

Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat 

dilihat dari kinerja pelayanan publiknya. Pelayan terhadap masyarakat 

sebagai kewajiban pemerintah daerah masih menunjukkan adanya 

kelemahan dalam bentuk diskriminasi pelayanan, tumpang tindih 

perizinan, prosedur yang berbelit maupun keterbatasan sarana 

prasarana. Setelah era reformasi, penyelenggaraan pelayanan publik 

semakin mendapat perhatian dalam pelaksanaannya. Oleh karena 

itu, telah dilakukan upaya peningkatan pelayanan publik tersebut 

melalui penyempurnaan sistem, regulasi dan pembentukan Kantor 

Pelayanan Perizinan dan Investasi.  
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Kinerja aparatur pemerintah dapat tetap dijaga melalui proses 

pengayaan pekerjaan atau melalui peluasan pekerjaan yang pada 

akhirnya akan memacu pegawai untuk selalu berusaha memberikan 

yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian reward dan 

punishment yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada juga 

akan menjadikan pegawai tetap terjaga kinerjanya. 

 

2.5.3. Pengembangan SDM 

Guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen 

kepegawaian yang berbasis kinerja perlu didukung oleh perencanaan 

kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem 

remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian 

berdasar prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, 

etika dan etos kerja yang baik, dan perlindungan hukum untuk 

memacu pegawai negeri sipil agar dapat berprestasi tinggi 

(profesional) sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat di bidang 

kepegawaian. Maka dibutuhkan suatu media yang dapat mewujudkan 

hal tersebut melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan 

pengembangan aparatur  sesuai dengan kebutuhan dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian dibutuhkan 

suatu kebijakan dan berbagai peraturan dalam rangka meningkatkan 

remunerasi, kinerja dan pengelolaan SDM aparatur, penyusunan 

kajian dan pedoman dalam rangka meningkatkan pengelolaan SDM 

aparatur, meningkatkan budaya kerja aparatur. 

 

2.5.4. Pelayanan Umum dan Perizinan  

Otonomi  daerah telah banyak memberikan perubahan dalam  bidang  

penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan maupun 

kemasyarakatan. Tujuan utama  penyelenggaraan otonomi daerah 

adalah meningkatkan pelayanan publik (public service) dan 

memajukan perekonomian daerah. Disamping itu juga  menggandung 

3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:  

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat.  
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2. Menciptakan efisien dan efektivitas pelaksanaan sumber  daya 

daerah.  

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) 

untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.  

Khususnya dalam bidang Pelayanan umum dan Perizinan di 

Kabupaten Cilacap telah  melakukan langkah-langkah 

penyederhanaan proses pelayanan umum maupun  perizinan melalui  

deregulasi  dan debirokratisasi. Adapun secara umum dapat 

dilakukan dengan:  

1. Jenis-jenis perizinan lebih difokuskan pada  perizinan yang 

berfungsi sebagai instrumen pengaturan/pengendalian.  

2. Mempersingkat prosedur perizinan dan transparansi  dalam 

persyaratan dan prosedur perizinan.  

3. Penyediaan pelayanan perizinan yang lebih mudah dan terjangkau 

oleh  masyarakat luas, melalui penerapan asas subsidi dan 

desentralisasi  kewenangan untuk memberikan izin pada tingkat  

unit kerja yang lebih rendah.  

Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam memberikan pelayan 

umum maka perlu adanya penekanan tentang nilai-nilai inti mengenai 

pelayanan publik bagi aparatur. Dengan demikian pelayanan publik 

yang berkualitas, mudah, murah, cepat, dan akuntabel kepada seluruh 

masyarakat dapat terwujud. Disamping itu terselenggaranya 

pelayanan publik berdasarkan prinsip cepat, pasti, mudah, murah, 

transparan, layak dan memuaskan pada semua unit kerja dapat 

menjadi inti tujuan yang dapat dikembangkan oleh pemerintah dalam 

memberikan pelayanan publik. Pelayanan yang prima kepada 

masyarakat tidak hanya dapat terwujud dengan meningkatkan 

sumberdaya manusia, namun demikian hal tersebut juga 

membutuhkan dukungan sumberdaya fisik yaitu sarana dan prasarana 

yang layak. 

 

2.5.5. Produk Hukum  

Perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia  sebagai wujud implikasi 

atas yuridis amandemen UUD 1945 menuntut perubahan paradigma 

dan peningkatan kemampuan  penyelenggara kekuasaan negara. 
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Kemampuan membuat dan merumuskan produk  hukum juga sangat 

penting dalam mewujudkan salah satu pilar negara hukum sebagai 

ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Produk hukum daerah tidak 

hanya Peraturan  Daerah tetapi juga Peraturan Bupati maupun 

Keputusan Bupati. Penyelenggara pemerintahan umum antara Tahun 

2002 hingga Tahun 2006 Produk Hukum Daerah  meliputi pembuatan 

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang 

secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel II-35 berikut ini; 

 
Tabel  II-36 
Jumlah Produk Hukum Daerah Kabupaten Cilacap  
Tahun Peraturan Daerah Peraturan Bupati Keputusan Bupati 

2003 62 0 144 

2004 
2005 
2006 
2007 

13 
9 

20 
10 

0 
63 
46 
41 

298 
422 
444 
591 

Sumber Data : Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda.Cilacap 
  

Produk Hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Cilacap tidak hanya sebatas pada banyaknya 

produk hukum yang dibuat, namun juga diikuti dengan pelaksanaan 

sosialisasi atas produk hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian 

sosialisasi ini menyangkut pengembangan informasi hukum daerah  

baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga dalam pelaksanaan 

pemerintahan dapat dilakukan secara sinkronisasi antar unsur-unsur 

masyarakat dan unsur dari aparat pemerintah.  

 

2.5.6. Penegakan Hukum  

Penegakan hukum merupakan kegiatan pemerintahan yang tidak 

kalah penting dalam  upaya menegakan peraturan-peraturan yang 

ada, sehingga nantinya dimasyarakat  akan terjadi nilai-nilai keadilan 

serta kepastian hukum yang mengikat bagi siapa saja sesuai dengan 

hukum yang ada, serta terjadinya ketertiban dikalangan masyarakat  

Cilacap pada khususnya. Jumlah aparat penegak hukum daerah 

(Satuan Polisi  Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS)) di Kabupaten Cilacap sebanyak 375 orang dengan komposisi 
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335 Polisi Pamong Praja dan PPNS sebanyak 40 orang. Adapun Jenis 

Peraturan daerah yang ditegakkan meliputi ;  

 

Bidang Ketertiban Umum 

1. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 16 tahun 2001 tentang 

pengelolaan perikanan dikawasan segara anakan 

2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2003 tentang 

perubahan I Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman 

Keras  

3. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

perubahan I atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 1989 

tentang Pemberantasan Pelacuran  

4. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 26 tahun 2003 tentang ketertiban, 

kebersihan dan keindahan 

5. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Pengaturan Pedagang Kaki Lima. 

  

Bidang Retribusi Daerah 

1. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 5 tahun 1995 tentang izin usaha 

rumah makan di kabupaten Cilacap 

2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 1 tahun 1999 tentang retribusi ijin 

gangguan (HO) 

3. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 6 tahun 1999 tentang retribusi ijin 

mendirikan bangunan IMB 

4. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2000 tentang perusahaan 

penggilingan padi, huller dan penyosokan beras 

5. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2001 tentang retribusi 

pemakaian kekayaan daerah 

6. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 12 tahun 2001 tentang retribusi 

izin tebang 

7. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 4 tahun 2002 tentang retribusi 

tempat pelelangan ikan 

8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 10 tahun 2002 tentang surat ijin 

usaha perdagangan (SIUP) 
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9. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 11 tahun 2002 tentang wajib 

daftar perusahaan (WDP) 

10. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 2 tahun 2003 tentang tanda 

daftar gudang (TDG) 

11. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 14 tahun 2003 tentang retribusi 

izin pengelolaan pertambangan umum kabupaten Cilacap 

12. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 18 tahun 2003 tentang perizinan 

usaha hotel. 

 

Bidang Pajak Daerah 

1. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 4 tahun 1998 tentang pajak 

pengambilan dan pengolahan bahan galian 

2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 1998 tentang pajak 

reklame 

3. Perda Kabupaten Cilacap Nomor  10 tahun 2001 tentang pajak 

hotel 

4. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 11 tahun 2001 tentang pajak 

restoran 

Selain melalui penegakan berbagai peraturan daerah, Pemerintah 

Kabupaten Cilacap berusaha untuk memberikan pengertian dan 

diseminasi secara mendalam mengenai berbagai kebijakan yang 

sedang dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan dan kemakmuran yang diidamkan oleh seluruh 

masyarakat Kabupaten Cilacap. 

 

Dari data gambaran umum tersebut, tergambar adanya permasalahan pokok 

yang perlu ditangani, yaitu: 

1. Angka kemiskinan yang masih tinggi 

2. Belum pulihnya kondisi perekonomian masyarakat. 

3. Profesionalisme aparatur dan Sumber Daya Manusia  yang ada belum 

sesuai kompetensinya. 

4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang 

memperhatikan faktor kelestariannya. 

5. Kondisi prasarana infrastruktur yang belum memadai. 
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6. Menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan sehingga menyebabkan 

rawan bencana. 

7. Upaya penegakan hukum masih dianggap lamban. 
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BBAABB  IIIIII  
VVIISSII  DDAANN  MMIISSII  

 
 

3.1. Visi 

Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil 

Bupati Cilacap terpilih periode tahun 2007-2012 adalah ”Terciptanya 

Pemerintahan Yang Tangguh, Terpercaya dan Mandiri G una Mewujudkan 

Kesejahteraan Masyarakat”. 

 

3.2. Misi 

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Cilacap ditetapkan misi sebagai berikut: 

3.2.1. Menyelenggarakan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif dengan 

mensinergikan upaya-upaya bersama antara pemerintah, swasta dan 

masyarakat (good Governance). 

3.2.2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik sumberdaya aparatur 

maupun sumberdaya masyarakat secara luas sebagai modal dasar bagi 

pelaksanaan otonomi daerah. 

3.2.3. Memberikan pelayanan prima dalam rangka menumbuhkan iklim investasi 

yang sehat. 

3.2.4. Penguatan struktur perekonomian daerah melalui penguatan potensi 

ekonomi lokal. 

3.2.5. Meningkatkan pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana 

infrastruktur ekonomi, perdagangan, pendidikan dan kesehatan untuk 

mencapai derajat manusia yang bermartabat. 

3.2.6. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan mengoptimalkan 

sumber-sumber pendapatan daerah melalui kebijakan yang berpihak pada 

masyarakat. 
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BBAABB  IIVV  
SSTTRRAATTEEGGII  PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN  DDAAEERRAAHH  

 

Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2008–2012 dalam 

mewujudkan Visi dan Misi serta untuk mengupayakan penyelesaian 

Permasalahan Pokok, maka strategi yang dilakukan adalah:  

1. Penurunan angka kemiskinan  

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat  

3. Peningkatan profesionalisme aparatur/Sumber Daya Manusia  

4. Peningkatan pendapatan daerah  

5. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung  

6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan  

7. Peningkatan upaya penegakan  hukum  

 Guna mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Cilacap, maka perlu disiapkan sebuah bangunan birokrasi yang 

handal, profesional dan akuntabel. Kebijakan diarahkan kepada 

terselenggaranya pemerintahan daerah yang demokratis dan menjunjung 

supremasi hukum, yang mampu memberikan  

pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan potensi/sumberdaya lokal 

dengan memperhatikan  

karakteristik, aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Sebagai 

penjabaran kebijakan tersebut maka Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten 

Cilacap tahun 2008–2012 diarahkan pada : 

4.1. Penurunan Angka Kemiskinan  

Kabupaten Cilacap adalah kabupaten yang terluas wilayahnya di Jawa 

Tengah seluas 225.360,84 Ha yang membawa konsekuensi jumlah 

penduduk yang relatif besar yaitu 1.722.607 jiwa dan memiliki penduduk 

miskin sebanyak 163.791 KK atau 635.655 jiwa pada tahun 2006. Jumlah 

penduduk miskin yang masih relatif besar di Kabupaten Cilacap 

memerlukan upaya penanganan yang serius dalam rangka menurunkan 

angka kemiskinan. Untuk mengetahui gambaran penyebaran penduduk 

miskin di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Cilacap, disajikan 

melalui tabel IV-1:  
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Tabel. IV-1  
Penduduk Miskin dan Penyebarannya di Kabupaten Cila cap Th 2006 

No Kecamatan 
Jumlah 

KK 

Jumlah 
KK 

Miskin 

Penduduk 
Miskin (Jiwa) 

Persent
ase (%) 

1 Dayeuhluhur 14.318 4.927 12.874 34,41 

2 Wanareja 25.426 8.048 28.662 31,65 

3 Majenang 30.455 13.876 51.274 45,56 

4 Cimanggu 22.944 8.524 32.087 37,15 

5 Karangpucung 17.443 7.724 29.821 44,28 

6 Cipari 14.353 7.426 30.805 51,73 

7 Sidareja 13.231 6.529 27.287 49,34 

8 Kedungreja 18.803 6.771 27.897 36,01 

9 Patimuan 11.809 5.716 19.802 48,40 

10 Gandrungmangu 23.371 11.245 46.588 48,11 

11 Bantarsari 15.643 6.280 24.860 40,14 

12 Kawunganten 17.939 8.453 33.457 47,12 

13 Kampunglaut 3.453 3.036 11.073 87,92 

14 Jeruklegi 14.958 6.363 24.509 42,53 

15 Kesugihan 27.047 9.314 35.351 34,43 

16 Adipala 19.616 6.257 24.217 31,89 

17 Maos 10.628 2.772 11.095 26,08 

18 Sampang 9.277 3.023 11.774 32,58 

19 Kroya 23.727 8.869 37.185 37,37 

20 Binangun 14.536 6.614 26.458 45,50 

21 Nusawungu 18.246 8.463 32.752 46,38 

22 Cilacap Selatan 19.571 5.837 23.614 29,82 

23 Cilacap Tengah 20.687 4.809 20.293 23,24 

24 Cilacap Utara 15.769 2.915 11.920 18,48 

Jumlah 423.250  163.791 635.655   
Sumber : BPS Kab. Cilacap 2006  
Strategi dalam menurunkan angka kemiskinan, antara lain:  

4.1.1. Pemberian bantuan kebutuhan dasar berupa pangan, pelayanan 

kesehatan, pendidikan.  

4.1.2. Penurunan angka pengangguran melalui transmigrasi, pelaksanaan 

kegiatan padat karya, dan pemberian ketrampilan.  

4.1.3. Penyediaan fasilitas penunjang berupa perbaikan prasarana: 

perhubungan, perdagangan, kesehatan dan pendidikan 
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4.2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat   

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk memecahkan 

permasalahan pada masyarakat yang berusaha pada Usaha Kecil 

Menengah (UKM) termasuk Industri Kecil Menengah (IKM). Dalam hal ini 

Pemerintahan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama 

pembangunan daerah, sedang pemerintah diharapkan lebih berperan 

sebagai fasilitator. 

Strategi dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain:  

4.2.1. Penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan  

4.2.2. Peningkatan perekonomian masyarakat berupa bantuan modal,  

4.2.3. Peningkatan hasil produk-produk unggulan daerah  

4.2.4. Penciptaan pasar hasil produksi masyarakat  

 
4.3. Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Sumbe r Daya Manusia 

(SDM)  

Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki pegawai sejumlah 18.212 orang 

terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sejumlah 15.184 orang, harian kontrak 

sejumlah 665 orang dan wiyata bhakti sejumlah 2.363 orang. Kondisi 

tersebut perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kualitas 

sumber daya aparatur, karena hal ini merupakan potensi yang besar guna 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat dalam mewujudkan good governance. 

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Cilacap yang termasuk 

penduduk miskin dengan kriteria kelompok umur 16–18 tahun sebanyak 

36.143 orang, kelompok umur 19-24 tahun sebanyak 78.908 orang, 

kelompok umur 25-44 tahun sebanyak 204.966 orang, kelompok umur 45-

56 tahun sebanyak 76.896 orang. Strategi dalam peningkatan 

profesionalisme aparatur dan Sumber Daya Manusia yang ada antara lain:  

4.3.1. Peningkatan pendidikan formal, baik melalui pengiriman tugas belajar 

maupun pemberian ijin belajar.  

4.3.2. Peningkatan kualitas aparatur di lingkungan pemerintahan melalui 

pendidikan dan pelatihan  

4.3.3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan 

keterampilan pada kelompok masyarakat, maupun penguasaan 

IPTEK  
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4.4. Peningkatan Pendapatan Daerah  

Dengan diberlakukannya  otonomi daerah memberikan peluang kepada 

masing-masing daerah untuk saling berkompetisi di dalam mengelola 

potensi yang ada,  sebagai salah satu upaya mewujudkan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Cilacap 

dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah memiliki strategi 

antara lain sebagai berikut :  

4.4.1. Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada  

4.4.2. Pembenahan manajemen pengelolaan dan prosedur  

4.4.3. Peningkatan Sumber Daya Manusia pelaksana 

4.4.4. Peningkatan Investasi Daerah  

 
Peningkatan  pendapatan tersebut diatas dapat terealisasi dengan asumsi 

sebagai berikut :  

1) Pemberian kewenangan kepada daerah yang berkaitan dengan 

sumber-sumber pendapatan 

2) Pendapatan daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemkab  

3) Didukung dengan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pungutan.  

4) Adanya dukungan dari masyarakat berupa ketaatan dan kesadaran 

dalam melaksanakan kewajibannya. 

5) Kondisi keamanan yang kondusif, sehingga memungkinkan banyak 

investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Cilacap, terutama 

investasi padat karya.  

 

Sedangkan prediksi PAD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2008 sampai 

dengan 2010, sebagai berikut:  

 
Tabel IV - 2  
Prediksi PAD Kabupaten Cilacap Selama Lima Tahun Ke  Depan 

No 
Tahun 

Anggaran Prediksi (Rp) 
Pertumbuhan 

(%) 

1 2006 78.895.457.229,00  

2 2007 69.099.214.896,00 -12,42% 

3 2008 91.711.942.199,80 32,73% 

4 2009 99.940.344.254,80 8,97% 

5 2010 108.168.746.309,80 8,23% 
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6 2011 116.397.148.364,80 7,61% 

7 2012 124.625.550.419,80 7,07% 

Sumber: Dipenda dan Bagian Keuangan Kab. Cilacap   
 

Prediksi APBD  terealisasi apabila rencana PAD tercapai dan didukung 

dengan adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta kontribusi 

dengan pola pembangunan melalui kerjasama dengan pihak investor untuk 

menanamkan investasinya di Kabupaten Cilacap. Adapun prediksi dana 

perimbangan yang dibutuhkan selama 5 (lima) tahun mendatang adalah 

sebagai berikut:  

 
Tabel IV - 3  
Dana Perimbangan Kabupaten Cilacap Selama Lima Tahu n Ke Depan  

No Tahun Prediksi (Rp) 

1 2007 844.432.000.000 

2 2008 845.232.000.000 

3 2009 929.755.200.000 

4 2010 1.022.730.720.000 
Sumber : Dipenda Kab. Cilacap  
 

Prediksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Cilacap dapat 

terlihat pada tabel berikut :  

 
Tabel IV-4  
Prediksi PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten 
Cilacap Tahun 2007–2010 ( Jutaan Rupiah )  

No Tahun Prediksi PDRB 
(Rp) 

Pertumbuhan 
(%) 

1 2007 8.248.674,53 4,35 

2 2008 8.611.505,18 4,40 

3 2009 9.016.197,75 4,70 

4 2010 9.443.836,07 4,74 

5 2011 9.903.577,37 4,87 

6 2012 10.430.869,17 5,32 
Sumber : BPS Kab. Cilacap  

 
4.5. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung   

Tersedianya prasarana dan sarana pendukung yang memadai akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas 
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penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Secara umum sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten 

Cilacap pada saat ini cukup memenuhi kebutuhan minimum yang 

diharapkan.  

Strategi pengembangan prasarana dan sarana pendukung antara lain :  

4.5.1. Peningkatan sarpras pendidikan  

4.5.2. Peningkatan sarpras kesehatan  

4.5.3. Peningkatan sarpras perhubungan  

4.5.4. Peningkatan sarpras telekomunikasi  

  
4.6. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanju tan  

Potensi sumberdaya alam di Kabupaten Cilacap yang berupa pertanian, 

perikanan/kelautan, perkebunan/kehutanan dan pertambangan merupakan  

potensi yang sangat besar bagi pembiayaan pembangunan. Pemanfaatan 

sumberdaya alam ini selayaknya dilakukan secara arif dan berkelanjutan.  

Strategi dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan, 

antara lain adalah :  

4.6.1. Konservasi dan rehabilitasi lahan kritis  

4.6.2. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam  

4.6.3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

4.6.4. Peningkatan dan pengendalian pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten 

Cilacap, berupa pelaksanaan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan. 

  

4.7. Peningkatan Upaya Penegakan Hukum  

Sebagai suatu perwujudan dari realitas mendukung pelaksanaan 

pemerintahan daerah diperlukan suatu sikap penyelenggara pemerintahan 

yang dapat memberikan pengayoman dan kepastian hukum kepada 

masyarakat.  

Strategi yang dilakukan dalam hal ini antara lain:  

4.7.1. Peningkatan produk-produk peraturan perundang-undangan yang 

baru  

4.7.2. Pemberian layanan advokasi hukum  

4.7.3. Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat  

4.7.4. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang membidangi hukum  
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Tabel IV–5 
Produk-produk hukum yang dihasilkan selama tahun 20 06–2007 antara 
lain :  

No Jenis Produk Hukum Jumlah 
(Buah) 

1 Perda  30 
2 
3 
4 
5 

Peraturan Bupati 
Keputusan Bupati  
Instruksi Bupati 
Perjanjian Kerjasama 

81 
1.034 

4 
58 

Sumber: Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten 
Cilacap  

  

Dengan memperhatikan data di atas setidaknya telah menggambarkan 

upaya pemerintah daerah dalam menjunjung tinggi ketertiban sekalipun 

masih perlu dikembangkan lagi disesuaikan dengan pembangunan daerah. 

Namun demikian keadaan yang dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis 

moneter global yang mengakibatkan timbulnya permasalahan–

permasalahan di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta 

Hukum dan Pemerintahan, yang kesemua itu dapat mengganggu keamanan 

dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di 

Kabupaten Cilacap memerlukan suatu upaya penegakan hukum di samping 

menciptakan produk-produk regulasi. 
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BBAABB  VV  
AARRAAHH  KKEEBBIIJJAAKKAANN  KKEEUUAANNGGAANN  DDAAEERRAAHH  

  
 
5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah  

Dalam Pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan pengelolaan pendapatan 

daerah yang efektif dan efisien sesuai kondisi daerah maupun peraturan 

yang berlaku. Dengan tingginya  kebutuhan belanja, Pemerintah Daerah 

mendorong untuk mengoptimalisasikan penerimaan yang bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan 

daerah lainnya yang sah, yaitu:  

5.1.1. Pendapatan Asli Daerah  

1) Pajak Daerah  

2) Retribusi Daerah  

3) Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan  

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  

5.1.2. Dana Perimbangan  

1) Bagi hasil pajak dan bukan pajak  

2) Dana Alokasi Umum  

3) Dana Alokasi Khusus  

4) Lain-lain Pendapatan yang sah  

5.1.3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah  

1) Pendapatan Hibah  

2) Dana Darurat  

3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah 

lainnya  

4) Dana Penyesusaian dan Otonomi khusus  

5) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.  

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah 

Daerah, serta Peratuaran Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, manajemen pengelolaan keuangan daerah yang 
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lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab 

telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada 

berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Kebijakan keuangan daerah erat sekali kaitannya dengan 

keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu 

kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan 

pembangunan, untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan 

itu sendiri. Ketergantungan yang tinggi daerah terhadap pemerintah 

pusat, maka mulai tahun anggaran 2008 kebijakan keuangan 

daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

peningkatan penerimaan daerah, penajaman alokasi belanja serta 

upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari 

pemerintah pusat maupun propinsi. Oleh karena itu arah kebijakan 

yang harus ditempuh adalah melakukan intensifikasi 

pengembangan PAD secara optimal, sementara di sisi pengeluaran 

dilakukan efisiensi besar-besaran baik pada komponen belanja tak 

langsung maupun pada belanja langsung.  

Sesuai dengan pengalaman tahun-tahun yang lalu atas kenaikan 

PAD, maka diharapkan kontribusi PAD terhadap APBD akan selalu 

mengalami peningkatan. Sementara itu untuk sektor penerimaan 

daerah yang berasal dari PAD dan dana perimbangan serta 

komponen penerimaan-penerimaan lainnya diperhitungkan rendah 

dengan harapan apabila terdapat pertambahan yang lebih besar 

akan dapat memperbesar sumber pembiayaan pada masa depan. 

Arah kebijakan peningkatan PAD dilakukan dengan meningkatkan 

kontribusi/bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk 

dapat meningkatkan laba usaha, BUMD harus melakukan upaya 

untuk meningkatkan pendapatannya dan melakukan efisiensi biaya. 

Untuk dapat mencapai hal tersebut perlu dilakukan revitalisasi 

terhadap seluruh BUMD. Namun perlu diingat bahwa usaha yang 

dijalankan Pemerintah Daerah melalui BUMD adalah usaha-usaha 

yang kurang diminati masyarakat karena usaha tersebut memiliki 

risiko yang tinggi, modal yang besar, dan merupakan usaha-usaha 

inovatif. 
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Kemudian untuk PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi 

daerah, selain dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi juga perlu 

dilakukan kaji ulang terhadap dasar pengenaan pajak/retribusi 

daerah dan mekanisme pemungutan serta mekanisme 

pengawasannya.  

  
5.1.4. Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah   

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai 

berikut:   

1) Intensifikasi  

a. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan subyek dan obyek 

pajak dan retribusi dalam rangka peremajaan data sesuai 

dengan potensi yang ada  

b. Mengirimkan para pemungut khususnya di bidang teknis 

operasional pemungutan pendapatan daerah untuk mengikuti 

kursus/pelatihan.  

c. Melakukan usaha-usaha di bidang tertib administrasi 

pemungutan, penyetoran dan pelaporan  

d. Melakukan sistim jemput bola dalam rangka percepatan 

pemasukan pendapatan daerah  

e. Melakukan penyederhanaan sistim pemungutan pendapatan  

f. Melakukan pengawasan melekat  

g. Melakukan peninjauan tarip pungutan dalam rangka 

peningkatan pendapatan daerah  

h. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait  

i. Melakukan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak 

ketiga  

2) Ekstensifikasi  

a. Penggalian potensi yang sesuai dengan kewenangan yang 

akan dilakukan dengan membuat konsep peraturan daerah.  

b. Melakukan inventarisasi/pendataan terhadap perusahaan-

perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, melalui 

cara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

pemerintah daerah. 
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c. Pengembangan potensi objek-objek baru melalui penciptaan 

iklim kondusif usaha swasta PMA/PMDN dengan 

peningkatan OSS           (One Stop Service ) di daerah 

 
5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah  

Belanja Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah 

Kabupaten Cilacap dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dialokasikan melalui 

Belanja tak langsung dan Pelayanan langsung.  

Belanja Daerah meliputi:  

5.2.1. Belanja Pegawai  

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa  

5.2.3. Belanja Modal  

Orientasi Belanja Daerah lebih diarahkan pada prioritas pelayanan publik. 

Strategi belanja daerah dalam menyusun kegiatan baik yang bersifat 

belanja tak langsung maupun belanja langsung memiliki kriteria :  

1) Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi 

daerah dan;  

2) Bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan  

3) Mengutamakan kegiatan yang bersifat strategis dan mendesak sesuai 

dengan usulan prioritas dari masyarakat melalui Musrenbang.  

4) Melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan menjadi tuntutan 

masyarakat, DPRD serta kebijakan pemerintah daerah dan;  

5) Mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat 

strategis dan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Kemampuan keuangan daerah yang terbatas mengakibatkan kegiatan 

yang dapat didanai menjadi terbatas. Hal ini sangat dipengaruhi oleh 

kebutuhan terbesar untuk mencukupi kebutuhan belanja pegawai. Data 

jumlah pegawai tahun 2007 menunujukkan bahwa PNS di Kabupaten 

Cilacap berjumlah 15.184 orang dan pegawai Harian Kontrak sebesar 665 

orang sehingga dibutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp.489 milyar  atau 

42,8 persen dari total APBD TA 2007 untuk gaji PNS. Dengan demikian 

alokasi belanja tak langsung dengan belanja langsung relative sebanding. 

Belanja langsung daerah diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada 
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masyarakat, terutama pada pemenuhan fungsi pemerintahan yang 

meliputi:  

1) Pelayanan umum  

2) Ketertiban dan Ketentraman  

3) Ekonomi  

4) Lingkungan hidup  

5) Perumahan dan fasilitas umum  

6) Kesehatan  

7) Pariwisata dan Budaya  

8) Pendidikan  

9) Perlindungan sosial  

Kemampuan keuangan daerah yang terbatas mengakibatkan kegiatan-

kegiatan yang dapat didanai menjadi terbatas. Hal ini sangat 

mempengaruhi kegiatan pembangunan yang dapat diprogramkan, dan 

akhirnya berpengaruh terhadap percepatan pencapaian misi dan tujuan 

Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2008-2012 diharapkan belanja daerah 

khususnya belanja langsung dapat ditingkatkan sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama pada 

fungsi pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan, serta sarana dan prasarana 

umum. Peningkatan belanja tersebut diperlukan guna meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat.  

 
5.3. Arah pengelolaan Pembiayaan Daerah  

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang tujuannya untuk 

menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dengan 

kata lain merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau 

pemanfaatan surplus.  

Pembiayaan terdiri dari :  

5.3.1. Penerimaan  

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya ;  

2) Transfer dari dana cadangan ;  

3) Penerimaan pinjaman dan obligasi ;  

4) Hasil penjualan aset yang dipisahkan  

5.3.2. Pengeluaran  

1) Transfer dana cadangan;  
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2) Penyertaan modal;  

3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo;  

4) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.  

Pembiayaan pada prinsipnya diperlukan dan diarahkan untuk menutup 

defisit anggaran yang mungkin terjadi apabila jumlah pendapatan lebih 

kecil dibandingkan dengan belanja. Apabila pendapatan lebih besar 

dibandingkan dengan belanja maka kelebihan tersebut dialokasikan 

sebagai dana cadangan.  

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2008-2012 diharapkan 

dapat mendorong keuangan daerah dalam membiayai pembangunan yang 

bersifat strategis untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. 
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BBAABB  VVII  
AARRAAHH  KKEEBBIIJJAAKKAANN  UUMMUUMM  

 

Arah kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program 

Kepala Daerah terpilih yang akan menjadi arah program dan kegiatan bagi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merumuskan kebijakan guna 

mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Arah Kebijakan 

Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2008-2012, lebih di titik beratkan pada penanganan 7 (tujuh) isu utama 

dari prioritas pembangunan yaitu :  

1) Menurunkan angka kemiskinan  

2) Meningkatkan perekonomian masyarakat  

3) Meningkatkan profesionalisme aparatur dan Sumber Daya Manusia  

4) Meningkatkan pendapatan daerah  

5) Meningkatkan prasarana dan sarana  pendukung  

6) Meningkatkan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan  

7) Meningkatkan upaya penegakan hukum  

  
6.1. Menurunkan angka kemiskinan  

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Cilacap adalah merupakan 

salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terluas dan memiliki jumlah 

penduduk yang cukup besar yaitu kurang lebih 1,722,607  jiwa yang 

memiliki penduduk miskin sebanyak 170.432 KK pada tahun 2005 dan 

pada tahun 2006 sebanyak 163.791 KK Miskin atau sebanyak 635.655 

jiiwa (36,9%) dengan arah kebijakan umum antara lain, dengan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui :  

6.1.1. Mengupayakan pemenuhan pelayanan dasar bidang Pendidikan 

bagi penduduk miskin  

6.1.2. Mengupayakan pemenuhan pelayanan dasar bidang kesehatan 

bagi keluarga miskin  

6.1.3. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan penurunan angka 

pengangguran 

6.1.4. Mewujudkan fasilitas prasarana, perhubungan, pemasaran, produksi 

dan sosial, pendidikan serta kesehatan.  

6.1.5. Bantuan Program Keluarga Berencana untuk penduduk miskin 
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6.2. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat  

Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat diarahkan;  

6.2.1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan 

lembaga dan organisasi masyarakat setempat, perlindungan sosial 

masyarakat, dan meningkatkan keswadayaan masyarakat luas guna 

membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak-

hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial;  

6.2.2. Meningkatkan pengembangan potensi lokal melalui pengembangan 

ekonomi daerah, dan keseimbangan desa dan kota.  

6.2.3. Meningkatkan pemerataan dan keseimbangan program-program 

pembangunan antar Sub Wilayah Pembangunan (SWP). 

6.2.4. Meningkatkan sinergisitas strategi kebijakan nasional, provinsi, dan 

kabupaten melalui program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan (RPPK), agropolitan, pengarusutamaan gender dan 

perlindungan anak. 

  
6.3. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan Sumb er Daya Manusia  

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sangat diperlukan dukungan 

aparatur pemerintah daerah yang cukup dengan kualifikasi tingkat 

pendidikan yang memadai dan memiliki integritas moral yang baik serta 

memiliki kinerja produktivitas yang tinggi.  

Sementara itu masyarakat kita saat ini pada kondisi terpuruk yang 

membutuhkan penanganan serius. Hal ini diantaranya disebabkan karena 

terjadinya krisis ekonomi yang mengakibatkan rendahnya tingkat 

pendapatan, rendahnya daya beli dan rendahnya derajat kesehatan 

masyarakat.  

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas kebijakan yang perlu diambil adalah 

upaya melakukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui 

berbagai macam kegiatan baik dengan pendidikan formal, pendidikan dan 

pelatihan teknis, fungsional dan penjenjangan/ kepemimpinan serta 

kursus-kursus maupun bentuk kegiatan lainnya. Adapun arah kebijakan 

yang terkait dengan hal tersebut antara lain:  

6.3.1. Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas kerja 

aparatur pemerintah melalui kegiatan pendidikan formal maupun 
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peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan pendidikan dan 

pelatihan baik teknis, fungsional maupun 

struktural/penjenjangan/kepemimpinan.  

6.3.2. Meningkatkan resposibilitas dan akuntabilitas aparat dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat 

6.3.3. Menciptakan sistem manajemen ketatalaksanaan dan sistem 

kepegawaian yang efisien dan efektif 

6.3.4. Menyempurnakan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan  

6.3.5. Meningkatkan kualitas pengawasan fungsional, pengawasan 

melekat, dan pengawasan masyarakat sebagai bagian integral 

proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 

6.3.6. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperhatikan 

kemampuan pembiayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan 

pegawai sebagai salah satu sub sistem peningkatan motivasi. 

6.3.7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan 

teknis, Pelatihan Ketrampilan, penuntasan buta aksara, 

Mewujudkan wajar Dikdas sembilan tahun dan peningkatan 

kelembagaan penyaluran tenaga kerja.  

  

6.4. Meningkatkan Pendapatan Daerah  

Sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 

2004 yang menuntut Pemerintah Daerah harus memiliki kesiapan, 

khususnya  di bidang pembiayaan keuangan daerah.  

Adapun arah kebijakan umum yang dilakukan adalah pemerintah 

Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan PAD meliputi:  

6.4.1. Meningkatkan potensi sumber dan pendapatan yang ada antara 

lain: Retribusi daerah, Pajak daerah dan sumber-sumber 

pendapatan lain yang sah 

6.4.2. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan prodesur pelaksanaan 

pemungutan pendapatan daerah 

6.4.3. Meningkatkan sumber daya manusia pelaksana pengelola 

pendapatan daerah 

6.4.4. Meningkatkan investor untuk menananamkan modalnya di 

Kabupaten Cilacap  
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6.5. Meningkatkan Prasarana Dan Sarana  Pendukung  

Dalam memenuhi penyediaan prasarana dan sarana pendukung 

pelaksanaan pemerintahan daerah menjadi sangat penting dan strategis. 

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dibidang perhubungan diarahkan 

pada peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi ( 

darat, laut, udara ) dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan 

sektor strategis bagi pembangunan daerah yang meliputi:  

6.5.1. Mengaktifkan kembali pelabuhan udara Tunggul Wulung  

6.5.2. Meningkatkan Sarana Transportasi darat meliputi:  

1) Pembangunan jalan daerah dan Jalan Lintas Selatan ( JLSS )  

2) Penambahan angkutan umum 

3) Pengembangan terminal dan sub terminal  

4) Pembangunan Jalan Lokal  

6.5.3. Pengembangan sarana telekomunikasi 

6.5.4. Pengembangan sarana dan prasarana kinerja aparatur daerah yang 

memadai, seperti Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang 

Irigasi atau Sumber daya Air, dan Peningkatan Prasarana kantor.  

  
6.6. Meningkatkan Pemanfaatan SDA Secara Berkelanju tan  

Sumberdaya alam merupakan modal utama untuk pembangunan daerah. 

Oleh sebab itu pemanfaatan terhadap sumberdaya alam harus 

dilaksanakan dengan bijaksana agar memberikan kemanfaatan maksimal 

dalam jangka waktu yang panjang. Krisis ekonomi yang berkepanjangan 

menimbulkan kecenderungan pemanfaatan yang berlebihan terhadap 

sumberdaya alam. Aktivitas pembagunan yang dilakukan dalam rangka 

peningkatan kesejahtaraan masyarakat melaui berbagai kegiatan 

eksploitasi maupun kegiatan budidaya dan pengolahan berpotensi 

menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup.  

Permasalahan lain terkait dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

ini adalah penataan ruang dan pertanahan. Dalam hal penataan ruang, 

sampai saat ini masih banyak inkonsistensi dalam pemanfaatan ruang, 

karena rencana-rencana tata ruang yang telah disusun belum didukung 

oleh pengkajian yang lebih aplikatif. Sedangkan dalam hal pertanahan 

permasalahan yang menonjol adalah tentang belum semua petak milik 
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masyarakat memiliki sertifikat, disamping itu juga belum jelasnya status 

tanah yang dipergunakan untuk fasilitas umum misalnya pasar dan lain-

lain.  

Oleh karena itu, arah kebijakan umum kabupaten Cilacap meliputi:  

6.6.1. Meningkatkan pengendalian sumber daya alam yang ada melalui:  

a. Konservasi tanah dan pengendalian erosi  

b. Rehabilitasi sumber daya perikanan dan kelautan  

c. Rehabilitasi sumber daya air  

6.6.2. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam  

a. Pengkajian dan rencana tindak lanjut pengelolaan SDA  

b. Pelestarian keanekaragaman hayati.  

c. Usaha peningkatan kondisi lingkungan hidup  

6.6.3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA 

melalui:  

a. Pelatihan dan peningkatan pengelolaan SDA terhadap 

masyarakat  

b. Peningkatan kesadaran masyarakat, swasta dan aparat 

terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara baik  

6.6.4. Meningkatkan dan mengendalikan Perda RTRW Kabupaten 

Cilacap, berupa pelaksanaan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan. 

 
6.7. Meningkatkan Upaya Penegakan Hukum  

Penegakan supermasi hukum dan penghargaan terhadap hak asasi 

manusia belum dapat diwujudkan seperti yang diharapkan . Terwujudnya 

pelaksanaan reformasi hukum melalui upaya penegakan hukum yang 

konsisten  secara tidak langsung akan memberikan landasan yang kuat 

bagi pembangunan di bidang lainnya sehingga nantinya akan berdampak 

pada penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.  

Dalam upaya  penegakan hukum didaerah diperlukan kesiapan dan 

kualitas aparatur yang memadai untuk dapat memahami, menjabarkan, 

dan melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsisten adil 

dan jujur, sehingga akan terbentuk kesadaaran masyarakat atas hukum.  

Berkenaan dengan hal tersebut, arah kebijakan umum kabupaten Cilacap 

meliputi:  
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6.7.1. Meningkatkan produk-produk hukum daerah anta ra lain:  

1) Evaluasi terhadap produk-produk hukum daerah yang telah 

berlaku  

2) Identifikasi kebutuhan produk-produk hukum (Perda) baru  

3) Pengkajian dan penelaahan terhadap pelaksanaan produk-

produk hukum daerah  

4) Penyusunan produk-produk hukum daerah sesuai kebutuhan  

6.7.2. Meningkatkan kemampuan aparat hukum  

1) Pelatihan dan pembekalan aparat hukum  

2) Meningkatkan kinerja aparat penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PNS)   

3) Meningkatkan pengalaman aparatur hukum  

6.7.3. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum  

1) Penyebarluasan produk-produk hukum melalui penerbitan buku-

buku peraturan perundang-undangan  

2) Membuat media publikasi yang membahas masalah-masalah 

hukum untuk mempercepat proses sosialisasi produk-produk 

hukum daerah  

3) Meningkatkan kinerja aparat dan peningkatan kinerja sistem 

jaringan dan informasi hukum  

6.7.4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat  

1) Penyuluhan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat pada berbagai lapisan  

2) Dialog interaktif melalui berbagia media yang ada  

3) Sosialisasi dan deseminasi produk-produk hukum yang baru  

4) Pelayanan konsultasi dan bantuan hukum pada masyarakat 

yang tidak mampu dalam bidang hukum  

6.7.5. Menyelesaikan sengketa hukum pemerintah kabu paten  

1) Pengkajian terhadap berbagai kebijakan yang berpotensi 

menimbulkan sengketa dengan pihak lain sebagai upaya 

preventif terjadinya sengketa hukum antara pemerintah daerah 

dengan pihak lain  

2) Pembelaan oleh pemerintah daerah apabila terjadi sengketa 

hukum antara pemerintah daerah dengan pihak lain.  
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BBAABB    VVIIII  
PPRROOGGRRAAMM    PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN    DDAAEERRAAHH  

  
  

Penyusunan program pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 

2008-2012 pada dasarnya akan menjadi pedoman dan arah pembangunan bagi 

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di dalam Program 

Pembangunan Daerah ini, hal-hal yang akan diuraikan adalah program maupun 

kegiatan dari setiap Urusan. 

Program pembangunan RPJMD Tahun 2008-2012  terdiri dari 9 Fungsi dan 26 

Urusan wajib serta 8 Urusan Pilihan. Adapun program pembangunan daerah 

berdasarkan Fungsi dan Urusan adalah sebagai berikut: 

� Fungsi Pelayanan Umum   

1. Perencanaan Pembangunan       

2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Kepegawaian dan Persandian 

3. Statistik 

4. Kearsipan 

5. Komunikasi dan Informatika 

� Fungsi Ketertiban dan Keamanan    

Kesatuan Bangsa  dan Politik dalam Negeri   

� Fungsi Ekonomi  

1. Perhubungan   

2. Ketenagakerjaan 

3. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah   

4. Penanaman Modal     

5. Ketahanan Pangan       

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

7. Pertanian  

8. Kehutanan      

9. Energi dan Sumber Daya Mineral  

10. Kelautan dan Perikanan  

11. Perdagangan    

12. Perindustrian  

13. Ketransmigrasian  
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� Fungsi Lingkungan Hidup   

1. Penataan Ruang    

2. Lingkungan Hidup   

3. Pertanahan   

� Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum   

1. Pekerjaan Umum   

2. Perumahan   

� Fungsi Kesehatan   

1. Kesehatan   

2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera   

� Fungsi Pariwisata dan Budaya   

1. Kebudayaan   

2. Pariwisata   

� Fungsi Pendidikan    

1. Pendidikan      

2. Kepemudaan dan Olah Raga  

3. Perpustakaan   

� Fungsi Perlindungan Sosial   

1. Kependudukan dan Catatan Sipil  

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

3. Sosial     

 

Uraian Fungsi, Urusan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap 

dengan sebagai berikut: 

7.1. Fungsi Pelayanan Umum   

Fungsi Pelayanan Umum terdiri dari Urusan: (1) Perencanaan 

Pembangunan, (2) Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah, Kepegawaian dan persandian, (3) Statistik, (4) 

Kearsipan, (5) Komunikasi dan Informatika.  Urusan-urusan Pelayanan 

Umum adalah sebagai berikut: 

 

7.1.1. Perencanaan Pembangunan    

Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah telah 

membawa perubahan paradigma pemerintahan dan Pembangunan, 

sehingga konsekuensinya diperlukan peningkatan kinerja aparatur 
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pemerintah daerah guna mendukung kemandirian Pemerintah 

Kabupaten, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Hal tersebut untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan sarana dan prasarana yang ada. 

Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui 

pendekatan participatory, komprehensif, dan proses bottom up dan top 

down planning. Proses top down planning merupakan langkah-langkah 

penyampaian batasan umum oleh Pemerintah Pusat, Provinsi mengenai 

prioritas pembangunan nasional dan provinsi dan usulan kebutuhan 

dana yang ada. Sedangkan, proses bottom up planning berarti 

pemerintah Kabupaten diberi keleluasaan untuk merancang kegiatan-

kegiatan pembangunan demi tercapainya sasaran pembangunan 

kepada Pemerintah Pusat dan Propinsi. Dalam Proses perencanaan 

melibatkan perwakilan representatif stakeholder (perguruan tinggi, LSM, 

Dunia Usaha, Toga dan Toma) dan Perwakilan DPRD sejak awal 

penyusunanya. 

Urusan Perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk 

meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengendalian 

pembangunan. Program dan kegiatan pada urusan ini diarahkan 

pada sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan 

pengendalian pembangunan dengan capaian kinerja pada seluruh 

kegiatan sesuai waktu dan target perencanaan. 

Program urusan Perencanaan pembangunan antara lain adalah : 

a. Program Pengembangan data/informasi 

b. Program Kerjasama pembangunan 

c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 

Tumbuh 

d. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan 

besar 

e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

f. Program perencanaan pembangunan daerah 

g. Program perencanaan pembangunan ekonomi 

h. Program perencanaan sosial dan budaya,  

i. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam,  

j. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana,  
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7.1.2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administr asi 

Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian.     

Program dan kegiatan dalam urusan pemerintahan umum 

diarahkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat 

untuk mendapatkan informasi bagi kepentingan pelayanan publik. 

Dimana sasarannya diarahkan untuk meningkatkan sarana untuk 

penyaluran informasi dan aspirasi publik, serta tertib administrasi 

pemerintahan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

penerimaan daerah lainnya, meningkatkan akuntabilitas dan 

kinerja legislatif, peningkatan pelayanan perijinan secara mudah, 

cepat, dekat dan berkapasitas baik dalam hal biaya maupun 

sistem. 

Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) 

mutlak diperlukan suatu pengawasan internal maupun external 

terhdap penyelenggaraan kegiatan pembangunan di seluruh 

SKPD. Sebagai gambaran, pada tahun 2006 telah dilaksanakan 

pemeriksaan terhadap  144 obyek pemeriksaan, dengan hasil 660 

temuan dan 660 rekomendasi. Dari tindak lanjut hasil 

Pemeriksaan tersebut diatas dapat diselamatkan dana Pemerintah 

sejumlah Rp 599.349.551,50,- dan penjatuhan sanksi administrasi 

kepada 4 PNS dan 4 perangkat desa yang terbukti melakukan 

pelanggaran.  

Program urusan Pemerintahan umum antara lain adalah : 

a. Program Pelayanan administrasi Perkantoran  

b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur  

c. Program Peningkatan disiplin aparatur 

d. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 

e. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur 

f. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

g. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah  

h. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil 

kepala daerah  

i. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah 
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j. Program pembinanan dan fasilitasi pengelolaan keuangan 

kabupaten/kota  

k. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 

l. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

pelaksanaan bijakan KDH 

m. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan  

aparatur pengawasan  

n. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan 

prosedur pengawasan, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi 

informasi  

o. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terpadu 

p. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat  

q. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 

r. Program penataan peraturan perundang-undangan  

s. Program Penyempurnaan dan pengembangan administrasi 

pertanahan. 

 

Kepegawaian      

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS 

Pemerintah Kabupaten Cilacap keadaan bulan Januari 2007 sebanyak 

15.184 orang, dengan rincian sebagai berikut: Golongan I: 175 orang 

(1,15%); Golongan II:  3.041 orang (20,03%); Golongan III: 7.521 orang 

(49,53%); Golongan IV: 4.447 orang (29,28 %).  Sedangkan jumlah 

Tenaga Harian Kontrak (Harkon) sebanyak 665 Orang dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 478 orang dan perempuan sebanyak 187 

orang, serta tenaga wiyata bhakti sebanyak 2.363 dengan jenis kelamin 

laki-laki sebanyak 1.302 orang dan perempuan sebanbanyak 1.061 

orang. 

Program urusan kepegawaian antara lain adalah: 

a. Program Pendidikan kedinasan 

b. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

 

7.1.3. Statistik        

Urusan Statistik masih dibawah kewenangan Instansi vertikal/ masih 

kewenangan pusat. Namun sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2007 

urusan statistik menjadi urusan wajib. Statistik merupakan satu urusan 

pembangunan yang terkait erat dengan pengelolaan dan penyajian data, 
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yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam 

perencanaan kebijakan pembangunan. Disamping itu, informasi statistik 

juga dapat menunjukkan perkembangan, permasalahan dan tantangan 

yang dihadapi dalam pembangunan. Pengelolaan sistem informasi 

daerah masih belum optimal dan akses masyarakat terhadap informasi 

atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud. 

Oleh karena itu, pengelolaan sistem informasi yang baik, diharapkan 

data / informasi yang diolah dan disajikan dapat memenuhi kriteria 

akurasi dan akuntabel, serta masyarakat yang membutuhkan dapat 

memperoleh dengan mudah dan cepat.  

 Program dan kegiatan adalah mendukung tersedianya pusat data, yaitu 

seperti: penyediaan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

Daerah Dalam Angka, Indek Pembangunan Manusia, Inflasi, Indek 

Harga Konsumen (IHK). 

PDRB Kabupaten Cilacap atas dasar Harga Berlaku tanpa migas 

tahun 2005 sebesar Rp. 10.674.347,92 Juta dan tahun 2006 

sebesar Rp. 12.471.922,06. PDRB Perkapita tahun 2005 sebesar 

Rp. 6.219.630, tahun 2006 sebesar Rp. 7.240.143. 

Program urusan Statistik adalah Program pengembangan 

data/informasi/statistik daerah. 

 

7.1.4. Kearsipan      

Urusan kearsipan merupakan urusan yang cukup penting karena dalam 

pengambilan kebijakan  dibutuhkan data dari waktu ke waktu. Sesuai 

dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-

ketentun Pokok Kearsipan, kegiatan penyelenggaraan pengelolaan arsip 

dari penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian. Salah satu 

kelemahan yang sering muncul dalam perencanan pembangunan 

adalah lemahnya dukungan data yang tepat dan akurat. Hal itu 

disebabkan pengelolaan manajemen kearsipan belum optimal, serta 

kemampuan kerja aparat dalam mengelola kearsipan daerah, baik 

kuantitas maupun kualitas masih belum memadai. Lemahnya 

kemampuan kerja dan pengelolaan arsip daerah tidak terlepas dari 

terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan 

tugas pengarsipan data maupun dokumen. 

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan profesionalisme 

kinerja lembaga dan aparatur pemerintah daerah khususnya di bidang 

kearsipan, maka kedudukan penyelenggaraan kearsipan menjadi 
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penting, terutama dalam mendukung penelitian dan kajian pengambilan 

kebijkan pada tahun-tahun yang akan datang.  

Program urusan kearsipan adalah: 

a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 

b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 

c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan 

d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 

 

7.1.5. Komunikasi dan Informatika   

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sistem 

informasi manajemen pemerintahan merupakan suatu hal yang penting. 

Sistem informasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi 

administrasi pemerintahan, pelayanan publik dan administrasi 

pembangunan. Komunikasi dan Informatika menjadi suatu hal yang 

sangat penting dalam pelayanan publik, karena sebagai transparansi 

informasi kepada msyarakat melalui berbagai media tentang 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga 

masyarakat merespon dengan cepat kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah apabila dipandang kurang tepat. 

Dengan adanya transparansi informasi kepada masyarakat serta 

peningkatan sarana dan prasarana yang memadai maka tujuan 

pembangunan akan segera terwujud. Tuntutan yang semakin kuat 

terhadap keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pelayanan 

publik maka pemerintah daerah perlu memiliki komitmen yang kuat 

untuk meningkatkan kinerja maupun kapasitasnya. 

Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan adanya pengadaan 

Personal Computer (PC) dan jaringan informasi  Local Areal NetWork 

(LAN), pada tahun 2003 sistem intranet dan internet mulai dibangun 

sebagai upaya membangun sistem komunikasi dan koordinasi internal, 

guna menunjang pelayanan informasi data internal pemerintah, 

pelayanan publik berbasis web, dan sistem informasi manajemen online. 

Dengan demikian peran komputer dapat dioptimalkan di seluruh SKPD 

untuk mendapatkan kinerja yang efesien dan efektif.  

Sistem manajemen informasi dan komunikasi yang telah 

diterapkan  antara lain dibuatnya portal Website Kabupaten Cilacap  

yaitu http://www.cilacapkab.go.id, di bidang kepegawaian telah 

diimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

(SIMPEG), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Sistem 
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Informasi Keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap (Billing 

System), dan sebagainya. Sedangkan sistem jaringan komputer 

terintegrasi saat ini masih di internal Sekretariat Daerah Kabupaten 

Cilacap yang dilayani oleh sentral server data di Bagian Organisasi dan 

PDE dengan melayani 12 Client/WorkStation. Hal lain yang sifatnya 

menunjang urusan Komunikasi dan Informatika adalah bidang 

kehumasan yang merupakan media penyebarluasan informasi 

pembangunan daerah, informasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, dan informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat. 

Program urusan komunikasi dan informatika antara lain adalah:  

a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 

b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi.  

c. Program penyebarluasan informasi pemerintah daerah. 

 
7.2. Fungsi Ketertiban dan Keamanan  

Fungsi Ketertiban dan ketentraman hanya terdapat Urusan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Dalam Negeri. 

 

Kesatuan Bangsa  dan Politik dalam Negeri   

Iklim reformasi yang saat ini sedang kita jalani ternyata dibarengi 

dengan eforia masyarakat,sehingga ada kecenderungan masyarakat 

untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perataturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini dapat menyebabkan 

terganggunya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta 

pelaksanaan kegiatan roda pemerintahan dan pembangunan. Sebagai 

gambaran tingginya tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan 

oleh masyarakat adalah upaya penegakan perda yang dilaksanakan oleh 

Satpol PP pada tahun 2007 dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Tabel VII-1 

Penegakan Perda 

Tindakan 
Penegakan 

Target Tertangani Keterangan 

Represif Non 
Yustisi 

7.000 7.126 Pembinaan 

Represif Yustisial 500 511 Penindakan oleh 
PPNS 

Sumber : Kantor Pol PP Tahun 2007 

 



 98 

Untuk mewujudkan stabilitas keamanan, ketentraman dan 

ketertiban umum di wilayah, diperlukan aparat penegak hukum 

yang tangguh dengan didukung sarana prasarana yang memadai 

serta peningkatan kegiatan operasional baik secara yustisial 

maupun non yustisial. 

Euforia demokrasi belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan 

kesadaran politik dan etika politik.  Meningkatnya kesadaran politik 

masyarakat belum diimbangi dengan budaya politik dan etika 

politik yang sehat. Akibatnya sering menimbulkan anarkhi yang 

justru bersifat kontraproduktif terhadap perkembangan kehidupan 

berdemokrasi dan transparansi. Meningkatnya tuntutan 

masyarakat akan perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang 

demokratis dan transparan, apabila tidak dapat diakomodasi 

dengan baik akan menimbulkan potensi konflik. Sebaliknya, 

dengan terkomodasikannya  tuntutan masyarakat maka 

kewibawaan pemerintah   akan meningkat, masyarakat respek 

untuk menangkal berbagai friksi sosial politik dalam suasana 

kebersamaan sehingga meningkatkan rasa aman, tertib dan 

damai.  

Program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain 

adalah:  

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 

. 

c. Program pengembangan wawasan kebangsaan 

d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 

e. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 

f. Program pendidikan politik masyarakat  

g. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 

 

7.3. Fungsi Ekonomi  

7.3.1. Perhubungan   

Perhubungan adalah merupakan salah satu bidang yang memiliki 

fungsi penting dan strategis dalam rangka mendukung kelancaran 

kegiatan pembangunan di semua sektor. Pada saat ini prasarana 

perhubungan yang ada di Kabupaten Cilacap adalah:  
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a. Prasarana Perhubungan Udara  

Bandar Udara Tunggulwulung yang sekarang sedang diaktifkan 

kembali dengan fasilitas panjang landasan 1.400 m, lebar 

landasan 30 m, yang mampu dilandasi jenis pesawat CN 

235/Foker 27 

b. Prasarana Perhubungan Laut 

Pelabuhan Udara Tanjung Intan Cilacap yang dikelola oleh 

PT. (Persero) Pelindo III Cab. Tanjung Intan Cilacap yang mempunyai 

wilayah DLKr/DLKp dimana di dalam wilayah tersebut terdapat 

Dermaga untuk  kepentingan Sendiri (DUKS) yaitu Pertamina UP IV 

Cilacap, PT PUSRI, PT Antam Tbk, PT Holcim Tbk dan DUKS PLTU 

Cilacap. Mengingat Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap merupakan 

pelabuhan intenasional maka penanganan peralatan keselamatan 

pelayaran yang berupa rambu – rambu suar dikelola secara langsung 

oleh Distrk Navigasi Cilacap yang wilayahnya meliputi  Pantai 

Pangandaran Jawa Barat sampai dengan wilayah perairan Daerah 

Istimewa Yogyakarta, kunjungan kapal yang masuk pelabuhan 

Tanjung Intan Cilacap setiap bulannya rata–rata 95 unit kapal yang 

pengelolaannya dilakukan oleh PT. ( Persero ) Pelindo III 

bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sedangkan 

untuk prasarana transportasi yang menghubungkan antar daerah dan 

pulau dalam wilayah Kabupaten Cilacap dilayani dengan 

menggunakan kapal pelayaran rakyat yang saat ini masih dominan. 

Adapun rute pelayaran rakyat tersebut meliputi: 

Seleko–Kampung Laut, Prenca–Alas Malang (Kutawaru), Kali 

Panas–Jojok (Kutawaru), Lomanis–Cigintung dan Perkuyan    

(Kutawaru) serta angkutan wisata bahari yang melayani wilayah 

perairan sekitar pulau Nusakambangan baik yang berada di 

Nusakambangan Timur , Tengah dan Pantai Permisan. Yang pada 

waktu–waktu mendatang tetap menjadi daerah yang menarik bagi 

wisatawan. Jumlah armada pelayaran rakyat di Wilayah Kabupaten 

Cilacap saat ini sejumlah 106 unit, dan 1 Unit KMP Primas serta 1 

Unit Kapal Katamaran. Adapun Pelabuhan/dermaga yang melayani 

kapal Pelayaran rakyat antara lain: Pelabuhan Penyeberangan 

Lomanis, Dermaga  Jojok, Prenca, Alas Malang, Seleko, Motehan, 

Klaces, Karang Anyar (Ujung Gagak) dan Dermaga Sodong 

Nusakambangan. Untuk kegiatan perikanan Laut terdapat Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) sebagai tempat sandar kapal 
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nelayan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh UPT. Direktorat 

Jenderal Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan yang 

wilayah operasinya mulai 4 mil dari daratan sampai dengan wilayah 

Zona Ekonomi Eklusif (ZEE). 

c. Prasarana Perhubungan Darat 

Sarana transportasi darat jumlahnya didukung oleh angkutan 

truk ± 2011 buah, Mobil angkutan pedesaan 587 buah, 

Angkutan kota  181 buah, dan Angkutan Bus 342 buah, serta 

fasilitas kereta api penumpang jurusan Jakarta, Surabaya dan 

kereta api barang. Adapun prasarana terminal yang tersedia 

sebanyak 1 terminal induk dan 15 sub terminal. Disamping 

Terminal terdapat 9 stasiun kereta api yang terdiri dari 4 stasiun 

besar dan 5 stasiun pendukung.  

 

d. Prasarana Telekomunikasi  

Kondisi prasarana telekomunikasi di Kabupaten Cilacap 

mempunyai kapasitas sambungan sebanyak 14.929 SST, sedangkan 

untuk telepon seluler dilengkapi Base Transition Stasiun (BTS) yang 

sampai saat ini sebanyak 100 BTS dan stasiun radio komunitas 

sebanyak 14 buah. 

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi 

permasalahan di atas antara lain sebagai berikut: 

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  

b. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

LLAJ  

c. Program peningkatan pelayanan angkutan  

d. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan  

e. Program pengendalian dana pengamanan lalu lintas  

 

7.3.2. Ketenagakerjaan 

Pemerintah Kab. Cilacap memiliki jumlah penduduk 1.722.607 jiwa 

dengan penduduk usia produktif berjumlah 1.152.293 jiwa  dari 

jumlah usia produktif tersebut jumlah penggangguran  terbuka 

sebanyak 13.943 orang dan pencari kerja (penganggur penuh), 

tahun 2006 di Kab. Cilacap  sebanyak 27.621 orang yang 
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mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang 

mencapai 24.359 orang.  

Berdasarkan kelompok pendidikan SD adalah  sebanyak 2.106 

orang, SLTP sebanyak 13.602 orang, SLTA sebanyak 10.263 

orang, D1/D2 sebanyak 249 orang, D3 sebanyak 1.144 orang dan 

sarjana sebanyak 1.457 orang. Sebagai gambaran Pencari kerja di 

wilayah Kota adalah Kecamatan Cilacap Tengah sebanyak 2.156 

Orang, Cilacap selatan sebanyak 1.958 orang, Cilacap Utara 

sebanyak 1.943 orang. Seluruh pencari kerja yang tersalurkan  

melalui Disnakertrans sebanyak 14.878 orang. Pada tahun 2006 

banyaknya angkatan kerja yang berjumlah 824.285 orang. Hal ini 

disebabkan karena  minimnya ketrampilan/keahlian para pencari 

kerja berakibat pada lemahnya daya saing tenaga kerja untuk 

memasuki pasar kerja, baik ditingkat nasional maupun Luar 

Negeri. ( Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. 

Cilacap Tahun 2006 ). 

             Perkembangan yang terjadi di Kab. Cilacap terhadap upah 

minimum regional, pada tahun 2006 mengalami  perbaikan  bila di 

bandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu berdasarkan surat 

Gubernur No.561.4/78/2006 tanggal 20 Nopember 2006 wilayah 

kota tahun 2006 sebesar Rp. 601.000 per bulan yang sebelumnya 

Rp. 524.500, wilayah timur Rp 521.000 yang sebelumnya 

Rp.460.000,dan untuk wilayah barat Rp.515.000 yang sebelumnya 

Rp. 450.000. 

Pada tahun 2006 Disnakertrans telah mencatat beberapa 

lembaga/organisasi yang bergerak di bidang jasa penempatan 

tenaga kerja ke luar negeri sebanyak 63 PT dengan jumlah 

pengiriman uang (Remitance) TKI pada setiap tahunnya selalu 

mengalami kenaikan. Sebagai contoh pada tahun 2004 sebanyak 

Rp.164.722.170.550, tahun 2005 sebanyak Rp. 177.268.652.103 

dan tahun 2006 sebanyak Rp.226.426.732.614. Adapun pada 

tahun 2006 telah terjadi kasus pemutusan hubungan kerja yang 

melibatkan 11 Perusahaan dengan jumlah 66 orang tenaga kerja.  

Sedangkan programnya antara lain sebagai berikut: 

a. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja  
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b. Program peningkatan Kesempatan kerja  

c. Program perlindungan pengembangan lembaga 

ketenagakerjaan  

 

7.3.3. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah   

Seiring dengan pengembangan koperasi, terkait pula dengan 

usaha kecil yang memiliki potensi sama dengan koperasi. 

Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dalam 

perekonomian daerah memiliki sumbangan positif, antara lain ; 

penyediaan lapangan kerja, peningkatan SDM dengan membantu 

tumbuhnya wirausaha tangguh, penyedia barang dan jasa 

keperluan masyarakat, serta pemerataan usaha untuk 

mendistribusikan pendapatan daerah. 

Ada 5 (lima) alasan mengapa KUKM diharapkan menjadi 

penyangga dan sekaligus sebagai lokomotif penggerak ekonomi 

rakyat karena, yaitu : 

a. KUKM relatif tidak banyak tergantung kepada sektor moneter. 

b. Sebagian besar KUKM menggunakan muatan lokal sangat 

tinggi. 

c. Produksi KUKM, banyak yang mengisi pasar ekspor. 

d. Tenaga kerja yang di gunakan umumnya dari lingkungan 

keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga jarang terjadi friksi 

perburuhan yang dapat menghambat kegiatan bisnis maupun 

produksi. 

e. Keberadaan KUKM tersebar di pedesaan dan perkotaan yang 

pada gilirannya menjadi ujung tombak dalam penyediaan 

layanan berbagai kebutuhan masyarakat. 

Pertumbuhan koperasi di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 

5 (lima) tahun menunjukkan peningkatan, yaitu sebagaimana di 

gambarkan dalam matrik sebagai berikut : 

 

Tabel   VII-2 
Pertumbuhan Koperasi Kabupaten Cilacap Tahun 2002-2 006 

TAHUN 
NO 

JENIS 
KOPERASI 2002 2003 2004 2005 2006 

1 KUD 24 24 24 24 24 
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2 KOPTAN 40 40 43 44 44 
3 PERIKANAN 1 1 2 2 2 

4 KOPPONTRE
N 13 13 13 13 13 

5 KPRI 79 79 79 80 80 
6 KOPKAR 75 77 73 73 73 
7 KOSPIN 6 6 8 8 8 
8 KOP TNI 3 3 3 3 3 
9 KSU 26 36 46 55 69 

10 KOPPAS 9 10 10 10 10 
11 KOP WANITA 5 5 5 5 5 

12 KOP 
PENSIUNAN 

8 8 8 8 8 

13 KOP PKL 16 16 16 16 16 
14 KOPINKRA 3 3 3 3 3 

15 KOP 
SEKUNDER 

1 2 3 3 3 

16 KOP LAINNYA 38 41 48 50 52 

 JUMLAH 349 366 386 399 415 
Sumber : Dinas Perindagkop Kab. Cilacap 

 

Penyerapan tenaga kerja dari 415 koperasi sebanyak 1660 orang 

(karyawan 160 dan manajer 60 orang). Sedangkan jumlah 

pengurus ± 1.245 orang, pengawas ± 1.245 orang, dan anggota 

sebanyak ± 135.372 orang. 

Tabel  VII-3 
Rekapitulasi Potensi Kelembagaan UKM 
Di Kabupaten Cilacap Periode 31 Desember 2006 

NO SEKTOR UKM TENAGA 
KERJA 

OMZET/TH 
(Rp. Juta) 

1 INDUSTRI 
PENGOLAHAN 

15.334 45.426 12.727.655 

2 LISTRIK, GAS, AIR 2.251 7.066 147.046 
3 PERTANIAN 102.003 479.963 3.060.087 
4 PERTAMBANGAN 6.855 45.932 264.317 

5 TEMBAGA & 
KUNINGAN 

- - - 

6 KONTRUKSI 8.251 17.666 293.238 
7 JASA LAINNYA 18.251 91.247 711.009 

 JUMLAH 184.859 790.125 7.402.676 

Sumber : Dinas Perindagkop Kab. Cilacap 
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Tabel  VII-4 
Rekapitulasi Data Kelembagaan Usaha Kecil dan Menen gah 
(UKM) Binaan Kabupaten Cilacap Periode 31 Desember 2006 

TENAGA KERJA 
NO SEKTOR 

JUMLAH 
UKM TETAP LEPAS 

1 INDUSTRI 446 1.784 229 
2 PERDAGANGAN 438 1.438 78 
3 JASA 114 327 - 
4 PERTAMBANGAN 8 74 6 
5 ANGKUTAN 12 273 122 
6 PERTANIAN 489 880 50 
7 KONTRAKTOR 6 56 75 
 JUMLAH 1.513 4.832 560 

Sumber : Dinas Perindagkop Kab. Cilacap 

 

Programnya antara lain sbb: 

a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 

b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan 

kompetitif usaha kecil menengah  

c. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha 

mikro kecil menengah 

d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi  

 

7.3.4. Penanaman Modal  

Penanaman modal merupakan salah satu bentuk investasi yang 

memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan 

pertumbuhan ekonomi. Sumber penanaman modal berasal dari 

pemerintah, swasta dan masyarakat. Investor yang menanamkan 

modalnya di Kabupaten Cilacap pada tahun 2003, ada 3 

perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 4.663.695.000.000 

tahun 2004, ada 9 perusahaan dengan investasi sebesar Rp 

224.654.000.000 tahun 2005, ada 35 perusahaan dengan nilai 

investasi sebesar Rp 203.104.000.000. 

Selama kurun waktu tahun 2006 investor yang secara riil telah 

menanamkan modalnya dan telah beroperasi sebanyak 38 

perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 159.067.000.000 

dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.669 orang. Sedangkan 

investor yang telah memiliki/memegang perijinan dan akan 
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melakukan kegiatan pembangunan/investasi sebanyak 18 

perusahaan, serta investor yang sedang dalam proses 

memperoleh perijinan dan kesepakatan dari Pemkab. Cilacap 

ataupun dalam tahap pembahasan sebanyak 2 perusahaan. 

Sedangkan Program untuk mengatasi permasalahan tersebut di 

atas antara lain sbb: 

a. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi  

b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi  

c. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi  

d. Program penyiapan potensi sumberdaya , sarana dan 

prasarana daerah 

 

7.3.5.  Ketahanan Pangan  

Urusan Ketahanan pangan sudah menjadi kewajiban seluruh 

daerah Kabupaten. Standar ketersediaan pangan dicerminkan 

oleh ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kap/hari, 

ketersediaan protein 57 g/kap/hari. Norma kecukupan gizi 

merekomendasikan konsumsi energi minimum 1500 kkal/kap/hari, 

dan konsumsi protein sebesar  50 g/kap/hari.  

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian /perkebunan) 

Kegiatannya antara lain: (1) Penanganan daerah rawan pangan 

(2) Penyusunan data base potensi produksi pangan (3) 

Penangnan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (4) 

Pengembangan cadangan pangan daerah (5) pengembangan 

desa mandiri pangan (6) Pengembangan lumbung pangan desa 

(7) Pengembangan perbenihan/perbibitan (8) Pengembangan 

sistem informasi pasar (9) Peningkatan produksi, produktivitas dan 

mutu produk perkebunan, produk pertanian (10) Monitoring 

evaluasi dan pelaporan (11) Pemantauan dan analisis akses harga 

pangan pokok 

 

7.3.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada perbaikan 

perekonomian masyarakat, karena jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Cilacap yang masih relatif besar sehingga memerlukan 
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upaya penanganan yang serius dan berkelanjutan dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil dan merata. Jumlah 

penduduk miskin Kabupaten Cilacap pada tahun 2005 sebanyak 

170.432 KK atau 681.728 jiwa (40 %) dan  pada tahun 2006 

sebanyak 163.791 KK atau 635.655 jiwa (36,9 %) 

Oleh karena itu program dan kegiatan didalam upaya 

meminimalisasi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap 

dititik beratkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pedesaan yang programnya  antara lain sebagai berikut: 

a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan  

b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan  

c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa  

d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa  

e. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan 

 

7.3.7. Pertanian        

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Cilacap 

dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu pada tahun 2004 

sebesar 31,43 persen menurun menjadi 29,81 persen pada tahun 

2005, dan pada tahun 2006 sedikit mengalami kenaikan menjadi 

sebesar 30,97 persen. Namun, angka laju pertumbuhan 

berfluktuasi yaitu laju pertumbuhan pada tahun 2004 sebesar 2,14 

persen, pada tahun 2005 sebesar 2,05 persen, dan tahun 2006  

menjadi 2,16 persen. Naik-turunnya angka PDRB tersebut, karena 

akibat tingginya PDRB dari sektor non pertanian seperti, Industri 

Pengolahan, Perdagangan dan Angkutan akibat telah banyaknya 

kegiatan dari Proyek Investor dan juga sedikit banyak dipengaruhi 

menurunnya lahan pertanian menjadi lahan permukiman. 

Perubahan status lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non 

pertanian belum dapat di hindari, sehingga luas panenpun 

mengalami fluktuatif yaitu luas panen padi sawah tahun 2004 

sebesar 117.193 Ha, 121.656 Ha pada tahun 2005 dan pada 

tahun 2006 sebesar 121.500 Ha. 
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Proyeksi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian tahun 2007 

sebesar 2,58 persen, tahun 2008 3,15 persen dan proyeksi tahun 

2009 sebesar 4,12 persen. Untuk mendukung pertumbuhan ini 

tidak lepas dari tenaga penyuluh yang ada di Kabupaten Cilacap 

yaitu sebanyak 114 PPL. Penyuluh tersebut akan membina 

kelompok tani yang ada sebanyak 1.755 kelompok (1.728 

kelompok tani dan 27 kelompok peternakan). Sedangkan, 

kontribusi sektor pertanian tahun 2005 sebesar 29,81  persen, 

tahun 2006 sebesar 30,97 persen dan tahun 2007 sebesar 32,76 

persen. 

Sektor pertanian menyerap tenaga kerja sangat banyak, yaitu 

pada tahun 2006 sebesar 480.036 orang. Dari total angkatan kerja 

di Kabupaten Cilacap, namun penyerapan tenaga kerja pada 

sektor pertanian yang besar tersebut ternyata belum di ikuti oleh 

nilai produktivitas yang memadai. 

Pertanian tanaman pangan,  luas penggunaan lahan untuk lahan 

sawah di Kabupaten Cilacap tahun 2006 seluas 63.097 Ha yang 

terdiri dari lahan irigasi teknis 35.630 Ha, irigasi setengah teknis 

2.941 Ha, irigasi sederhana 2.087 Ha, irigasi non PU 3.651 Ha dan 

tadah hujan 17.548 Ha sedangkan polder dan lainnya 1.240 Ha 

PDRB sektor pertanian Tanaman Bahan Makanan mengalami 

fluktuatif yaitu tahun 2004 sebesar Rp.2.148.012,85 juta, tahun 

2005 sebesar Rp 2.298.083,38 juta dan tahun 2006 sebesar Rp 

2.889.132,66 juta. 

Peternakan,  di Kabupaten Cilacap PDRB sektor pertanian sub 

sektor peternakan marupakan nomor dua (2) setelah sub sektor 

tanam bahan makanan dan mengalami kenaikan yang relatif baik 

yaitu tahun 2004 sebesar Rp 307.054,76 juta, tahun 2005 sebesar 

Rp 330.437,19 juta dan tahun 2006 sebesar Rp 371.581,24 juta. 

Hal itu karena adanya peningkatan populasi ternak yaitu pada 

tahun 2006 populasi ayam 1.257.825 ekor,  itik 199.266 ekor, 

kambing 136.565 ekor, domba 40.827 ekor, kerbau 4.573 ekor, 

sapi potong 9.021 ekor, kuda 804 ekor. 

Pada umumnya usaha peternakan di Kabupaten Cilacap dikelola 

menjadi satu dengan usaha pertanian tanaman pangan, yaitu pada 
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usaha sapi potong, kerbau, kambing, domba, sedangkan usaha 

peternakan ayam ras petelur dan daging sebagian besar 

merupakan usaha pokok dan industri peternakan. Upaya 

peningkatan produktifitas dan kualitas ternak khususnya untuk 

ternak besar dilakukan melalui pemanfaatan teknologi bidang 

peternakan antara lain teknologi produksi inseminasi buatan. 

Selain itu upaya perbaikan kondisi peternak tradisional sebaiknya 

diarahkan kepada pengembangan usaha tani terpadu sehingga 

petani dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara 

optimal. 

Sedangkan program dan kegiatannya antara lain sebagai berikut: 

a. Program Peningkatan kesejahteraan Petani  

b. Program Peningkatan penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan.  

c. Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan  

d. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan 

lapangan  

e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  

f. Program peningkatan produksi hasil  peternakan  

g. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan  

h. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan  

 

7.3.8. Kehutanan      

Kondisi hutan di Kabupaten Cilacap saat ini yang terbagi dalam 2 

jenis yaitu :  

a. Hutan Negara seluas 50.940,67 Ha dengan perincian  

� Hutan lindung :   6.386,10 ha 

� Hutan Produksi Terbatas : 11.847,40 ha 

� Hutan Produksi  : 31.374,27 ha 

� Cagar Alam :   1.206,50 ha 

� Taman wisata alam :      126,30 ha 

b. Keadaan Lahan di Kabupaten Cilacap Th. 2006 seluas  17.065, 

78 ha, terdiri dari : 

� Sangat Kritis :    529,04 ha 

� Kritis  : 4.010,46 ha 
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� Agak kritis : 5.153,87 ha 

� Potensi kritis : 7.372,42 ha 

c. Hasil Lahan Kritis P. Nusakambangan tahun 2004 seluas 

987,00 ha 

� Sangat Kritis :   30,60 ha 

� Kritis  : 231,95 ha 

� Agak kritis : 298,07 ha 

� Potensi kritis : 426,38 ha 

Kawasan hutan negara tersebut  tidak semuanya dalam kondisi 

optimal, sebab hutan yang dikelola Perum Perhutani tersebut 

mendapat gangguan yang sangat serius, berupa pencurian dan 

penjarahan kayu. Upaya-upaya yang ditempuh untuk pengelolaan 

hutan dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

yaitu pengelolaan hutan sharing antar Perhutani dengan 

masyarakat sekitar hutan, diharapkan dengan adanya PHBM ini 

dapat meningkatkan upaya pendapatan masyarakat sekitar hutan, 

dan juga untuk meningkatkan upaya konversi sumber daya alam 

hutan, serta menekan penjarahan hutan. 

Perkebunan,  Luas perkebunan di Kabupaten Cilacap sebesar 

33.335 Ha, dengan sumbangan PDRB sub sektor tanaman 

perkebunan rakyat Kabupaten Cilacap tahun 2006 sebesar 

Rp11.857,88 juta (0,30 %) dan PDRB sub sektor perkebunan 

besar sebanyak Rp 246.885,56 juta (6,39 %). Perkebunan besar di 

Kabupaten Cilacap adalah berupa tanaman karet dan kakao, serta 

perkebunan rakyat meliputi tanaman karet, kelapa dalam, kelapa 

deres, kelapa hibrida, dan cengkeh, kopi panili, serehwangi, pala, 

lada, jarak pagar dan kapulaga. 

Program dan kegiatan pembangunan untuk mengatasi hal tersebut 

antara lain: 

a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 

b. Program rehabilitasi hutan dan lahan 

c. Program perlindungan dan konversi sumber daya hutan 

d. Program pemanfaatan kawasan hutan industri 

e. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 

f. Program Perencanaan dan pengembngan hutan 
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7.3.9. Energi dan Sumber Daya Mineral   

Potensi pertambangan yang prospektif di Kabupaten Cilacap 

adalah pertambangan galian C yaitu batu kapur di Pulau 

Nusakambangan sebanyak 4.000.000 ton per tahun, Tanah liat di 

Tritih Lor dan Jangrana sebanyak 450.000 ton per tahun dan 

tambang pasir sungai/pasir urug di Kecamatan Kesugihan, 

Adipala, Maos dan Dayeuhluhur serta tambang batu gunung dan 

andesit di Kesugihan. 

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada PDRB 

Kabupaten Cilacap atas dasar harga konstan tanpa migas 

mengalami kenaikan yaitu tahun 2004 sebesar 2,77 persen, tahun 

2005 sebesar 2,86 persen,  tahun 2006  menjadi sebesar 2,94 

persen. 

Dalam rangka menurunkan tingkat kerusakan lingkungan, maka 

kegiatan pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan 

semakin ditingkatkan frekuensi penataan, yang antara lain untuk 

mencegah timbulnya penambangan tanpa ijin. Penambangan 

tanpa ijin merupakan masalah di sektor pertambangan di 

Kabupaten Cilacap karena kurangnya kesadaran masyarakat dan 

rendahnya upaya menjaga keselamatan kerja. 

Dalam bidang energi atau sektor listrik, gas dan air bersih sektor 

listrik pada PDRB mengalami kenaikan yaitu tahun 2004 sebesar 

Rp.60.428,54 juta, tahun 2005 sebesar Rp.67.121,06 juta, dan 

tahun 2006 sebesar Rp.71.083,30 juta. Di samping itu jumlah KK 

berlistrik di Kabupaten Cilacap tahun 2007 sebanyak 190.421 KK 

atau 43,46 persen angka terkecil KK berlistrik adalah di 

Kecamatan Jeruk legi yaitu 14,84  persen berlistrik. 

Program yang akan dilaksanakan antara lain sbb:  

a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. 

b. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang 

berpotensi merusak lingkungan. 

c. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga 

listrikan.  
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7.3.10. Kelautan dan Perikanan 

Potensi sumber daya perikanan di wilayah Kabupaten Cilacap 

cukup besar, baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya. 

Panjang garis pantai Kabupaten Cilacap sepanjang ± 201,9 Km 

pada 11 Kecamatan dan 73 Desa. Produksi perikanan dalam 

tahun 2005 yaitu produksi ikan tangkapan 5.918,3 ton. Jumlah 

kapal penangkap ikan 2.957 unit, produksi ikan tambak 568,8 ton 

dan produksi ikan kolam 1.159,50 ton. 

Potensi nelayan di Kabupaten Cilacap tahun 2006 sebanyak 2.425 

KK, yang terdiri dari kelompok nelayan budidaya 181 kelompok 

(5261 orang), kelompok wanita nelayan 18 kelompok (653 orang), 

kelompok nelayan laut 8 kelompok (23.248 orang), dan kelompok 

nelayan perairan umum 1.026 orang. Adapun jumlah sarana dan 

prasarana perikanan adalah: TPI dan pendaratan ikan sebanyak 

11 unit, dermaga 3 unit, pelabuhan perikanan 1 buah, 

perbengkelan mesin 4 buah, depot BBM 4 buah, pabrik sedan 

Cold storage 6 buah, perusahaan pengelolaan hasil perikanan 31 

buah dan BBI 2 unit. Sedangkan sarana penangkapan ikan yang 

tersedia meliputi perahu motor tempel 1.101 buah, perahu tanpa 

motor 704 buah, kapal motor 403 buah, kapal longline 72 buah. 

Dari jumlah nelayan maupun sarana dan prasarana yang ada 

ternyata belum dapat memanfaatkan potensi perikanan di 

Kabupaten Cilacap secara optimal, sehingga masih diperlukan 

kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana perikanan. 

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan 

tangkap, sarana dan prasarana yang ada juga perla ditingkatkan, 

terutama kapal-kapal dengan tenaga (GT) yang besar sehingga 

mampu berlayar ke laut lepas. Sarana pendukung yang ada antara 

lain seperti TPI dengan fasilitas yang memadai, perbengkelan, 

pabrik es, cold storage, depot bahan bakar dan sebagainya juga 

perlu ditingkatkan keberadaannya. 

Produksi perikanan budidaya seperti udang dalam lima tahun ke 

depan bisa ditingkatkan baik dengan ekstensifikasi maupun 

intensifikasi budidaya perikanan. Lokasi pembukuan tambak di 
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kawasan Segara Anakan dan beberapa kecamatan lain sepert di 

Nusawungu, Cilacap Utara, Cilacap Tengah dan Patimuan dapat 

diarahkan untuk meningkatkan produktivitas budidaya perikanan. 

Apabila dilihat pada PDRB pertanian sub sektor perikanan dari 

tahun 2004 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2004 sebesar 

Rp.181.545,33 juta, kemudian terjadi kenaikan tahun 2005 menjadi 

sebesar Rp.187.741,46 juta, dan tahun 2006 sebesar 

Rp.218.116,04 juta.  

Program antara lain sbb : 

a. Program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 

b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan 

pengendalian sumber daya kelautan 

c. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum 

dalam pemdayagunaan Sumber Daya Laut  

d. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan 

Perkiraan Iklim Laut 

e. Program Peningkatan kegiatan Budaya kelautan dan wawasan 

maritim kepada masyarakat. 

f. Program pengembangan budidaya perikanan  

g. Program pengembangan perikanan tangkap  

h. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan.  

i. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 

perikanan  

j. Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan 

air tawar.  

 

7.3.11. Perdagangan    

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2006 sebesar 5,36 

persen dan kontribusi di sektor perdagangan terhadap PDRB  

Kabupaten Cilacap tahun 2006 adalah sebesar 20,35 persen. 

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Cilacap 

tahun 2006, sebagian besar didukung oleh sub sektor pedagangan 

komoditi yaitu sebesar Rp.12.713.007,73juta,kemudian oleh 

restoran/rumah makan Rp.375.556,08 juta dan hotel/losmen 

Rp.11.796,72 juta. 
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Sedangkan program kerjanya sebagai berikut : 

a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan 

perdagangan. 

b. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri  

c. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan  

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor  

 

7.3.12. Perindustrian  

Laju perindustrian di bidang industri ditinjau dari segi PDRB 

Kabupaten Cilacap dari tahun mengalami peningkatan. Adapun 

PDRB dan kontribusi di sektor industri pada PDRB Kabupaten 

Cilacap dari tahun 2002 – 2006 sebagai berikut : 

 Tabel VII-5 
Kontribusi Sektor Industri Pada PDRB  Kabupaten Cil acap 
Tahun 2002– 2006 

KONTRIBUSI 
TAHUN LAJU 

PDRB (%) ( Rp.jutaan) % 
2002 2,86 1.313.000,98 19,26 
2003 5,18 1.381.023,55 19,59 
2004 3,73 1.432.526,43 19,58 
2005 3,60 1.484.045,38 19,56 
2006 3,84 1.540.964,36 19,49 

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap 
 

Kontribusi sektor industri pada tahun 2006 terhadap PDRB 19,49 

persen, sebagian besar didukung oleh sub sektor industri 

besar/sedang yaitu sebesar Rp.11.015.109,14 juta kemudian 

industri rumah tangga Rp.423.843,18 juta dan industri kecil 

Rp.43.018,90 juta. Sedang jumlah unit usaha, penyerapan tenaga 

kerja dan nilai infestasi digambarkan matrik berikut: 

Tabel VII-6 
Rekapitulasi Data Industri Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2006 

UNIT USAHA TENAGA 
KERJA INVESTASI ( Rp. 000) 

NO KELOMPOK 
INDUSTRI 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 

I 
Industri hasil hutan 
kimia dan aneka 

      

 1 Industri Besar 18 18 4.534 4.534 1.244.919.597 1.244.919.597 

 2 
Industri Kecil 
/Menengah 

11.849 11.856 26.523 26.630 8.351.888 7.088.000 

  jumlah 11.867 11.874 31.057 31.164 1.253.271.485 1.252.007.597 

II 
Industri Agro 
Logam Dan 
Elektronika 
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 1 Industri Besar 27 27 5.112 5.112 273.213.807 273.213.807 

 2 
Industri Kecil 
/Menengah 

18.816 18.816 46.072 46.072 9.470.190 9.470.190 

  Jumlah 18.843 18.843 51.184 51.184 282.683.997 282.683.997 

  T o t a l 30.710 30.717 82.241 82.348 1.535.955.482 1.534.691.594 

Sumber BPS Kabupaten Cilacap, Tahun 2006 
 

Sedangkan program dan kegiatan sebagai berikut ; 

a. Program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi 

b. Program Pengembangan industri kecil dan menengah 

c. Program peningkatan kemampuan teknologi industri,  

 
7.3.13. Ketransmigrasian 

Kegiatan transmigrasi di Kabupaten Cilacap masih menjadi 

salah satu solusi kegiatan yang mendapatkan perhatian 

pemerintah daerah didalam upaya untuk memberikan lapangan 

pekerjaan atau alih fungsi bagi penduduk atau warga 

masyarakat yang tidak memiliki lapangan usaha guna 

meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan dengan memberikan 

lahan baru di luar wilayah Kabupaten Cilacap/Propinsi Jawa 

Tengah. Pada tahun 2006 Pemerintah daerah telah 

memberangkatkan transmigran ke Propinsi di luar jawa 

sejumlah 49 KK atau 192 jiwa yang kesemuanya itu 

ditempatkan di 3 (tiga) kabupaten dengan rincian ; 

a. Kabupaten Polakar Propinsi Sumatra Selatan 30 KK (111 

jiwa) 

b. Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur 4 KK (15 

Jiwa) dan; 

c. Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat 15 KK (66 

jiwa) 

Sedangkan program dan kegiatan pada tahun yang akan 

datang secara berkesinambungan sebagai berikut:  

Program pengembangan wilayah transmigrasi dengan kegiatan 

antara lain : (1) Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar 

pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan 

kawasan transmigrasi 
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7.4. Fungsi Lingkungan Hidup   

7.4.1. Penataan Ruang    

Secara umum Penataan Ruang di Kabupaten Cilacap relatif  

sudah lengkap dipandang dari sisi ketersediaan produk 

Dokumen Tata Ruang, Kegiatan penyusunan Tata Ruang di 

Kabupaten Cilacap telah menghasilkan produk yaitu Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang Rencana 

Umum Tata Ruang Kota ( RUTRK ) Cilacap, serta Rencana 

Detail Tata Ruang Kota Cilacap BWK I, II dan III. Disamping itu 

pada tahun angaran 2006 sudah berhasil disusun produk 

perencanaan tata ruang yang terdiri dari Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Koridor utama kota Cilacap, 

Masterplan Drainase Kota Cilacap 

Dalam RTBL direncanakan pengembangan koridor utama kota 

Cilacap mulai dari batas kota Karangkandri sampai dengan 

ruas Jalan Letjen. S Parman  apabila dapat diimplementasikan 

diharapkan akan membawa perubahan yang sangat signifikan 

terhadap tata ruang kota Cilacap khususnya pada koridor 

tersebut.   

Program dan kegiatan Pembangunan bidang Penataan Ruang 

antara lain adalah: 

a. Program perencanaan tata ruang. 

b. Program Pemanfaatan  tata ruang. 

c. Program pengendalian pemanfaatan  ruang 

 

7.4.2. Lingkungan Hidup   

Sebagai daerah industri, pengelolaan lingkungan hidup  di 

Kabupaten Cilacap perlu dioptimalkan. Hal ini disebabkan 

banyak sekali industri yang potensial menghasilkan limbah 

yang dapat mencemari lingkungan. Disamping masalah 

pencemaran lingkungan akibat industri  juga banyaknya 

limbah rumah tangga/domestik berupa sampah yang harus 

ditangani.  
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Fenomena lain yang muncul yang berkaitan dengan pengelolaan 

lingkungan hidup adalah banyaknya  daerah sempadan  yang  

berfungsi sebagai kawasan lindung beralih fungsi sehingga 

mengurangi kemampuan daya dukung terhadap lingkungan, 

sebagaimana nampak di daerah sempadan sungai Kaliyasa,  

sempadan  pantai,  sempadan rel kereta api. Peralihan fungsi 

sempadan sungai menjadi permukiman dan lahan produksi 

mengakibatkan berkurangnya luasan badan sungai. Peningkatan 

aktifitas dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang 

pengelolaan sungai menyebabkan pemanfaatan sungai tidak 

sesuai dengan fungsinya antara lain sebagai: tempat pembuangan 

limbah cair dan padat. Kondisi tersebut mengakibatkan 

penurunan kualitas Sungai, ganggungan estetika dan potensi 

bahaya banjir. Sebagai upaya untuk pembinaan masyarakat sekitar 

sungai diperlukan koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih. 

Pengelolaan persampahan  juga perlu mendapat perhatian, 

hal ini mengingat kondisi sekarang antara jumlah produksi 

sampah dengan prasarana dan sarana pengolahannya sudah 

tidak imbang. Sebagai gambaran untuk menangani sampah 

yang ada di Kabupaten Cilacap  pelayanan pembuangan 

sampah lingkungan diperlukan minimal 48 unit TPS 

sedangkan yang ada baru 13 TPS maka perlu 

pembangunan TPS baru minimal 35 TPS untuk wilayah 

kota dan luar kota. Kendaraan angkut sampah diperlukan 

minimal 30 unit kendaraan sedangkan yang ada hanya 23 

unit, sebagian besar kondisinya rusak karena usia tua. Maka 

perlu tambahan kendaraan angkut sampah minimal 7 unit 

dan penggantian kendaraan yang rusak karena usia tua 

sebanyak 12 unit. 

Kondisi ruang terbuka hijau kota yang ada di kota Cilacap 

khususnya sudah tidak memadai lagi baik dari segi kuantitas 

maupun kualitasnya. Hal ini nampak banyak taman dan lahan 

kosong yang dibiarkan terlantar yang perlu untuk ditangani.  

Sebagai daerah pesisir kondisi pantai yang ada di kabupaten 

Cilacap sudah perlu untuk ditangani secara terpadu. Apalagi 

mengingat  bencana tsunami yang pernah menimpa 
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Kabupaten Cilacap memngingatkan betapa pentingnya  

penanganan pantai sebagai daerah barier dan buffer terhadap 

kemungkinan terjadinya bencana alam.  

Program Pembangunan urusan Lingkungan Hidup antara lain 

adalah: 

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup 

c. Program Perlindungan dan Konservasi SDA 

d. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya 

alam  

e. Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber 

daya alam dan lingkungan hidup  

f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 

g. Program Pengelolaan dan rehabilitasi Ekosistem pesisir dan 

laut 

h. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

 

7.4.3. Pertanahan   

Sektor pertanahan memiliki arti penting dalam suatu sistem 

pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan tentang 

pertanahan yang masih sering terjadi antar lain adalah terdapat 

ketidaksesuaian penggunaan tanah oleh masyarakat dengan 

peruntukan tanah yang sudah ditentukan dalam rencana tata 

ruang   dan masih besarnya proporsi tanah yang belum 

memiliki sertifikat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. 

Hal ini karena masih kurangnya informasi dan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya sertifikat atas tanah. 

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain 

adalah : 

a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 

b. Program Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan 

dan pemanfaatan tanah. 

c. Program Pengembangan Sistem informasi pertanahan 
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7.5. Fungsi Perumahan  dan Fasilitas Umum   

7.5.1. Pekerjaan Umum   

Kondisi infrastruktur perhubungan di Kabupaten Cilacap sampai dengan 

tahun 2006, untuk jalan kabupaten sepanjang 1.010,12 km. Dari kondisi 

jalan tersebut 523,791 km (51,85%) dalam keadaan baik  atau 

meningkat sepanjang 101 km dibanding tahun 2005 sepanjang  422,937 

km. Sepanjang  120,314 Km (11,91%) dalam keadaan sedang,  168,089 

Km (16,64%) keadaan rusak ringan  dan  233,103.  Pada tahun 2006 

sepanjang199,284 Km (19,73%) keadaan rusak berat yang berarti 

penurunan sepanjang 34 km atau 3 persen.  

Disamping jalan, infrastruktur perhubungan lainnya adalah jembatan. 

Jumlah jembatan di Kabupaten Cilacap adalah sebanyak 585 unit 

dengan kondisi sebagai berikut: Konstruksi Beton sepanjang 3.136,16 m 

dengan kodisi: baik 1.728,85 m, Sedang 437,21 m, Rusak Ringan 

891,96 m dan Rusak Berat 78,20 m. Kontruksi Dekplank sepanjang 

815,30 m, dengan kondisi baik 197,00 m, Sedang 230,00 m, Rusak 

Ringan 280,00 m dan Rusak Berat    108,30 m atau kondisi baik 

sebanyak 307 buah, kondisi sedang 116 buah,  rusak ringan 119 buah 

dan 43 rusak berat.  

Untuk mendukung bidang pertanian di  Cilacap terdapat 547 Daerah 

Irigasi (DI) dengan jumlah luasan areal pelayanan seluas 59.995 Ha. 

Dari 547 DI tersebut dibagi menjadi 3 kelompok luasan area pelayanan 

yaitu DI < 1000 Ha sebanyak 542 buah, luasan 1000–3000 Ha  

sebanyak 3 buah dan luasan pelayanan > 3000 Ha   sebanyak 3 buah. 

Pada Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Cilacap terdapat saluran 

irigasi yang terdiri  dari  saluran primer sepanjang 169,4 km dan saluran 

sekunder sepanjang 429,1 km. Kondisi saluran tersebut:  saluran primer 

64,88 % rusak dan saluran sekunder 57,20 % rusak. 

Prasarana pengairan merupakan salah satu kebutuhan yang 

penting di Kabupaten Cilacap mengingat potensi lahan irigasi 

teknis tahun 2006 cukup besar yaitu 47.704  Ha, irigasi setengah 

teknis 1628 Ha dan irigasi sederhana sebesar 9.921 Ha. 

Bangunan irigasi perlu dilakukan pemeliharaan agar produksi 

pangan  khususnya padi dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. 

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain  adalah 

: 

a. Program pembangunan jalan dan jembatan. 
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b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong  

c. Program pembangunan turap/talud/bronjong  

d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan  

e. Program tanggap darurat jalan dan jembatan  

f. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan 

jembatan  

g. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamergaan  

h. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa 

dan jaringan pengairan lainnya  

i. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air 

limbah. 

j. Program pengendalian banjir  

k. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh  

l. Program pembangunan infrstruktur perdesaan  

 

7.5.2. Perumahan     

Kondisi Perumahan di Kabupaten Cilacap dapat digambarkan 

bahwa dari jumlah kepala keluarga pada tahun 2005 sebanyak 

421.053 KK, baru dapat ditampung dalam 395.649 rumah yang 

kondisinya: 129.730 rumah permanen, 96.150 rumah semi 

permanen, 68.415 rumah kayu dan 101.354 rumah bambu. Untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang perumahan, maka 

perlu diambil langkah-langkah strategis agar Penduduk  

Kabupaten Cilacap dapat memperoleh tempat tinggal yang layak. 

Adapun langkah strategis tersebut rencana akan diupayakan 

melalui program gerakan Nasional sejuta rumah. 

Urusan perumahan erat kaitannya dengan Kebijakan Nasional Air 

Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-

BM), sebab salah satu tujan pembangunan pada urusan 

perumahan adalah untuk menciptakan lingkungan perumahan 

yang sehat sejalan dengan  operasionalisasi Kebijakan Nasional 

AMPL-BM yang keberhasilannya diukur dengan peningkatan 

cakupan layanan air minum dan sanitasi. Pada tahun 2005 

cakupan layanan air minum Kabupaten Cilacap adalah 15,91 % 

dan mengalami kenaikan 1,98 % pada tahun 2006 menjadi 17,98 
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%. Kemudian meningkat lagi 2,57 % pada tahun 2007 menjadi 

20,45 %. Jika dihitung dengan target MDG’s maka pada tahun 

2015 cakupan layanan air minum Kabupaten Cilacap minimal 

harus mencapai 60,27 %, artinya harus ada peningkatan cakupan 

layanan sebesar minimal 4,98 % mulai dari tahun 2007 ke tahun 

2008 dan seterusnya.  

Sedangkan cakupan layanan sanitasi Kabupaten Cilacap pada 

tahun 2005 adalah 15,91 % dan mengalami kenaikan 0,64 % pada 

tahun 2006 menjadi 16,55 %. Kemudian meningkat lagi 1,03 % 

pada tahun 2007 menjadi 17,58 %. Jika dihitung dengan target 

MDG’s maka pada tahun 2015 cakupan layanan air minum 

Kabupaten Cilacap minimal harus mencapai 58,85 %, artinya 

harus ada peningkatan cakupan layanan sebesar minimal 5,16 % 

mulai dari tahun 2007 ke tahun 2008 dan seterusnya.  

Tabel VII-7                                                                            

Cakupan Layanan Air Minum Kabupaten Cilacap 

 

 

 

 

 

 

Tabel VII-8                                                                                                               
Cakupan Layanan Sanitasi Kabupaten Cilacap 

 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 

Penduduk Desa 9,73 % 11,28 % 13,41 % 

Penduduk Kota 42,31 % 43,62 % 44,98 % 

Penduduk 
Kabupaten 15,91 % 16,55 % 17,58 % 

 

Program urusan Perumahan antara lain  adalah  

a. Program Pengembangan Perumahan. 

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan. 

c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan  

d. Program Perbaikan Perumahan Akibat bencana alam / sosial. 

 Tahun 2005 Tahun 
2006 

Tahun 
2007 

Penduduk Desa 10,50 % 12,44 % 15,12 % 

Penduduk Kota 51,55 % 53,69 % 55,50 % 

Penduduk 
Kabupaten 15,91 % 17,89 % 20,45 % 
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e. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya 

kebakaran.  

f. Program pengelolaan areal pemakaman  

 

 

 

7.6. Fungsi Kesehatan   

7.6.1. Kesehatan   

Keberhasilan pembangunan urusan kesehatan merupakan salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan manusia selain bidang pendidikan 

dan ekonomi. Indikator kesehatan yang dapat mengukur keberhasilan 

bidang kesehatan adalah umur harapan hidup manusia yang banyak 

dipengaruhi oleh faktor diluar manusia itu sendiri . Kita menyadari 

bersama bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang 

sangat essensial, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

manusia. Kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap masalah 

kesehatan diwujudkan antara lain melalui penyediaan sarana kesehatan 

seperti Puskesmas, Pustu, PKB, serta SDM bidang kesehatan yang 

keberadaanya menyebar sampai tingkat kecamatan.    

Adapun sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat  di 

Kabupaten Cilacap pada tahun 2006 terdiri dari Rumah sakit 5 

buah   (2 negeri, 3 swasta), Rumah sakit bersalin 4 buah, Balai 

Pengobatan 77 buah, Puskesmas 36 buah, Pustu 79 buah, 

posyandu 2.034 buah polindes 186 buah, dan Apotik 36 buah. 

Sedangkan SDM bidang kesehatan terdiri dari dokter 182 orang, 

perawat 480 orang, Bidan 261orang, ahli gizi 13 orang dan ahli 

sanitasi 37 orang. Pada tahun 2005 kondisi derajat masyarakat 

dilihat dari parameter kasus kematian ibu mencapai 35 

orang/tahun lebih rendah dari tahun 2002 yang mencapai 56 

orang/tahun. Sedangkan dilihat parameter kematian bayi pada 

tahun 2005 mencapai 406 anak/tahun yang menurun drastis 

dibanding tahun 2002 yang mencapai 437 anak/tahun. 

Untuk mencapai visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten 

Cilacap, “Cilacap Sehat 2010” , perlu mengoptimalkan 

pemanfaatan dan penyediaan data atau informasi mengenai 

derajat kesehatan, mensosialisasikan hasil penelitian di bidang 
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kesehatan, serta meningkatkan sarana, prasarana dan SDM 

sehingga dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang 

kesehatan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka program 

pembangunan bidang Kesehatan yang akan dilaksanakan adalah 

meliputi: 

a. Program obat dan perbekalan kesehatan  

b. Program upaya kesehatan masyarakat 

c. Program pengawasan obat dan makanan  

d. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

e. Program perbaikan gizi masyarakat 

f. Program pengembangan lingkungan sehat,  

g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 

h. Program standarisasi pelayanan kesehatan 

i. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 

prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 

j. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata,  

k. Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah 

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata,  

l. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan,  

m. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 

7.6.2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera   

Sejak tahun 2001 program Keluarga Berencana Nasional 

diarahkan pada pencapaian visi dan Keluarga berkualitas tahun 

2015 melalui 4 program yaitu :  

a. Pemberdayaan Keluarga  

b. Kesehatan reproduksi remaja 

c. Peningkatan progran KB dan Kesehatan reproduksi dan 

d. Penguatan kelembagaan dan jaringan KB 

Sedangkan pelaksanaan program KB tersebut di Kabupaten 

Cilacap telah menyesuaikan dengan program kegiatan tersebut. 

Dari pelaksanaan program pemberdayaan keluarga pada tahun 

2006 telah berhasil dibentuk dan dibina sebanyak 530 Kepala 

Keluarga. Bina Keluarga Balita (BKB ) yang berasal dari 34.751 
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keluarga balita yang ada sehingga masing-masing BKB rata-rata 

mempunyai 65,57 % anggota. Disamping BKB juga telah dibentuk 

kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR ) sebanyak 242 kelompok 

dari 8.265 keluarga dan Bina Keluarga Lansia (BKL ) sebanyak 

275 kelompok dari 9.197 keluarga yang ada. Untuk meningkatkan 

ekonomi keluarga , maka telah dibentuk 1.090 kelompok UPPKS 

yang diharapkan akan dapat menjaga keberlangsungan program 

KB. 

 Untuk peningkatan pelaksanaan program KB, dapat dilihat dari 

pencapaian peserta KB baru yang pada tahun 2006 mencapai 

43.137 peserta yang diperoleh dari pelayanan klinik KB, Dokter 

maupun Bidan Praktek Swasta. Pencapaian peserta KB baru 

tersebut mencapai 88,55 persen terhadap PPM Kabupaten 

Cilacap pada tahun yang sama sebesar 48.713 peserta. Dari 

peserta KB baru jumlah pria mencapai 1.339 pesrta atau 3,10 

perswen dari jumlah peserta KB baru yang ada. Hal ini perlu terus 

dikembangkan agar jumlah tersebut dapat semakin bertambah 

karena kaum priapun harus ikut berpartisipasi dalam mendukung 

program KB dengan berbagai pilihan alat kontrasepsi yang 

tersedia. 

Jumlah peserta KB aktif sampai tahun 2006 adalah sejumlah 

268.350 peserta atau 77,51 persen dari jumlah peserta sebanyak 

346.225 dan pilihan alat kontrasepsi yang dipakai adalah suntik 

(44,86 % ) dan pil sebanyak (34,37 % ). 

Tidak dapat dihindari bahwa para peserta KB aktif suatu saat juga 

mengalami kondisi istirahat/berhenti atau Droup Out dengan 

berbagai alasan. Jumlah peserta KB yang Droup Out di Kabupaten 

Cilacap pada tahun 2006 mencapai 35.213 peserta atau 13,12 5 

dari jumlah peserta KB aktif yang masih ada. Adapun peserta KB 

yang droup out tertinggi berada di Kecamatan Cilacap Selatan 

24,08 % dan kecamatan yang terendah adlah kecamatan Adipala 

4,39 persen. 

Untuk program penguatan kelembagaan dan jaringan KB di 

Kabupaten Cilacap telah dibentuk Pembantu Pembina KB Desa  

(PPKBD) sebanyak 284 dan sub PPKBD sebanyak 2.278. 
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Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi 

permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 

a. Program Keluarga Berencana. 

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. 

c. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan 

KB/KR yang mandiri. 

d. Program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui 

kelompok kegiatan di masyarakat. 

e. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan 

konseling KRR.  

f. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan 

dan pembinaan tumbuh kembang anak. 

 

Keluarga Sejahtera 

Kesejahtraan keluarga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial 

seperti pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, yang saling 

berkaitan satu dengan lainnya. Apabila ditilik dari kondisi rumah 

tangga, maka tergambar bahwa pada tahun 2006 dari jumlah 

rumah tangga sebanyak 423.250 KK terdapat 163.791 KK (38,69 

%) dengan kategori rumah tangga miskin. Prosentase jumlah KK 

miskin terbanyak berada di Kecamatan Kampung Laut yaitu 

sebanyak 87,92 persen KK, Kecamatan Cipari sebanyak 57,73 

persen, dan Kecamatan Sidareja sebanyak 49,34 persen dari 

persentase KK yang ada.  

Kondisi diatas mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya yaitu 170.432 KK (40,27%) pada tahun 2005. 

hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan 

masyarakat. Dilihat dari penghasilan perkapita penduduk 

Kabupaten Cilacap tahun 2005 mencapai sebesar Rp.5.667.663 

perkapita, dan mengalami kenaikkan pada tahun 2006 menjadi 

Rp.6.600.436.  

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain  adalah 

: 
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Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 

dengan kegatan antara lain : (1) Pelatihan tenaga pendamping 

kelompok bina keluarga di kecamatan 

 

7.7. Fungsi Pariwisata dan Budaya  

Fungsi Pariwisata dan Budaya terdiri dari Urusan Pariwisata dan 

Kebudayaan yang akan diuraikan sebagai berikut: 

7.7.1. Kebudayaan   

Untuk urusan kebudayaan banyak potensi yang belum tergarap 

secara optimal, potensi-potensi tersebut antara lain: Seni 

Wayang, Kuda Lumping, Calung, dan Lenggeran, Ketropak, 

Geguritan dsb. Selama ini pemanfaatan seni budaya tersebut 

masih sebatas untuk kepentingan lokal. Meskipun demikian 

salah satu seni Calung yang berasal dari desa Tritih Wetan 

telah menjadi juara I tingkat propinsi pada tahun 2006. Oleh 

karena itu perlu kirany seni budaya lainnya baik yang bersifat 

tradisional maupun semi modern untuk dapat lebih 

didayagunakan sampai pada tingkatan regional dan nasional. 

Selain kesenian, corak rumah adat khas Cilacap yang dikenal 

dengan “Rumah Tikelan”  juga jumlahnya sudah semakin 

langka. Kondisi seperti ini perlu mendapatkan perhatian serius 

karena minat masyarakat terhadap model budaya rumah adat 

Cilacap semakin berkurang. Disisi lain ragam budaya juga 

diwarnai oleh adanya makanan khas Cilacap yaitu: Gesek (ikan 

asin), Terasi, dan kerupuk Tengiri. Pengusaha makanan khas 

Cilacap perlu terus dibina agar kualitas produksinya semakin 

meningkat dan promosinya juga harus ditingkatkan untuk 

memperluas pasaran produksi.  

Program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi 

permasalahan diatas antara lain adalah: 

a. Program pengembangan nilai budaya 

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 
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7.7.2. Pariwisata   

Potensi pariwisata di Kabupaten Cilacap cukup beragam mulai 

dari jenis wisata bahari, pegunungan dan budaya yang 

potensial untuk dikembangklan sebagai sumber PAD yang 

sangat menjanjikan.   

Obyek wisata di kabupaten Cilacap meliputi wisata pantai/bahari 

(Pantai teluk penyu, Widara Payung, Ranca babakan, Permisan, 

Segara Anakan dan lain-lain), wisata alam (P. Nusakambangan, 

Hutan mangrove, Gunung srandil, Pulau majeti, dan lain-lain) dan 

wisata budaya (benteng pendem, Sedekah laut, Gua Masigit sela, 

Mercusuar Cimiring, benteng Klinker dan lain-lain). Pada tahun 2006 

beberapa sarana obyek wisata mengalami kerusakan akibat 

bencana alam tsunami, sehingga masih perlu diperbaiki.  

Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten 

Cilacap masih didominasi oleh wisatawan domestik lebih kurang 99 

persen. Hal ini karena kualitas kinerja para pekerja jasa, atraksi 

wisata dan promosi wisata yang masih kurang, sehingga kurang 

dapat menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Kabupaten 

Cilacap.  

Untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata ada 

beberapa prasarana dan sarana pendukung yang sangat diperlukan 

antara lain: Hotel penginapan sebanyak 39 hotel, rumah 

makan/restoran 70 buah, serta biro perjalanan 2 pengusaha. Ada 

beberapa rencana kegiatan untuk meningkatkan obyek wisata di 

Kabupaten Cilacap yaitu pembangunan obyek wisata Jambusari dan 

Pantai Adipala serta potensi-potensi kegiatan lain yang kesemuanya 

itu anatra lain dapat meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten 

Cilacap. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka program 

pembangunan bidang pariwisata yang akan dilaksanakan 

adalah meliputi: 

a. Program pengembangan pemasaran pariwisata 

b. Program Pengembangan destinasi pariwisata 

c. Program Pengembangan kemitraan 
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7.8. Fungsi Pendidikan    

7.8.1. Pendidikan      

Ukuran Kinerja pembangunan manusia suatu Negara atau 

daerah telah dirumuskan oleh UNDP melalui Indeks 

Pembangunan Manusia ( IPM ), khusus pada bidang 

pendidikan yang mendasarkan pada dimensi pengetahuan, 

dapat terukur berdasarkan Angka melek Aksara dan Rata-rata 

lama sekolah, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten 

Cilacap untuk tahun 2006 sebesar 69,5 yang didasarkan pada 

Angka Melek Aksara sebesar 90 persen sedangkan rata-rata 

lama sekolah 6,5 tahun. hal ini memberikan indikasi bahwa 

kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah ditinjau dari 

pendidikan formalnya. undukator yang lain untuk mengukur 

tingkat kemajuan pada bidang pendidikan suatu daerah adalah 

dengan: 1. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK), 2. Tingkat 

Kelulusan, 3. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, dan 4. 

Sarana Prasarana Pendidikan serta Tenaga Pendidi/ 

Kependidikan.  

Pada tahun 2006 tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk 

jenjang SMP/Sederajat menunjukan angka 90,98 persen, yang 

mana belum mencapai tingkat tuntas paripurna, sedangkan 

untuk layanan pendidikan anak usia dini untuk anak usia 0-6 

tahun pada tahun 2006 baru terlayani 22,35 persen, dimana 

target Nasional sebesar 35 persen pada tahun 2009.  Di sisi 

lain dapat dilihat dari tingkat kelulusan ujian nasional, pada 

tahun 2005/2006 angka kelulusan untuk SMP mencapai 70 

persen, MTs 90,13 persen, SMA 91,93 persen dan SMK 86,95 

persen sedangkangkan MA sebesar 98,82 persen. Perolehan 

angka kelu;lusan tersebut masih perlu ditingkatkan lagi agar 

dapat mencapai standart minimal yang telah ditentukan yaitu 

100 persen. 

Perencanaan Strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Cilacap dalam pembangunan dibidang pendidikan adalah 

mewujudkan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan 

yang memadai serta peningkatan kualitas tenaga pendidik 
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dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam 

mengakses pendidikan. pada tahun 2005 jumlah sekolah 

menurut jenjang adalah sebagai berikut: SD/MI sebanyak 

1.225 sekolah, SMP 224 Sekolah dan SMA/K dan MA 

sebanyak 99 sekolah. adapun Angka Partisipasi Kasar tingkat 

SD/MI 104,95 persen, SMP/MTs 90,55 persen, dan Tingkat 

SMA/K/MA sebesar 37,01 persen. Program wajib belajar yang 

sekarang ini menjadi trend adalah untuk mencapai angka 

partisipasi kasar sebesar 100 persen dengan artian bahwa 

dalam suatu daerah telah mencapai Tuntas Paripurna, menurut 

analisa data angka Partisipasi untuk jenjang SMP/MTs 

terrendah terdapat diwilayah Kecamatan Cimanggu 51,63 

persen, Adipala, 56,08 persen, dan Kecamatan Wanareja 

57,68 persen. 

Kondisi tenaga pendidik di Kabupaten Cilacap menurut jenjang 

pendidikan dan status kepegawaian pada tahun 2006 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel VII-9 
Kondisi Tenaga Pendidik di Kab. Cilacap Menurut Jen jang 
Pendidikan dan Status Kepegawaian tahun 2006 
Jenjang Guru 

PNS 
Guru Non PNS Jumlah 

TK 130 865 995 
SD/MI 6.326 1.770 8.096 
SMP/MTs 1.394 2.059 3.453 
SMA/MA 407 577 984 
SMK 215 717 932 

Sumber: BKD Kab. Cilacap 

 

Dilihat dari kondisi prasarana sekolah maka jumlah ruang kelas 

SD/MI sebanyak 6.820 ruang dengan kondisi 2.333 keadaan 

baik, 3.725 rusak ringan dan 762 rusak berat. Untuk tingkat 

SMP/MTs jumlah ruang kelas adalah 2.296 ruang yang terdiri 

dari: 1.402 kondisi baik, 858 rusak ringan  dan 36 kondisi rusak 

berat, sedangkan tingkat SMA/MA/SMK jumlah ruang kelas 

sebanyak 1.033 ruang yang terdiri dari: 926 dalam kondisi baik, 

75 rusak ringan dan 32 rusak berat. 
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Kabupaten Cilacap dalam penanganan Angka Buta Aksara 

cukup serius hal ini dikarenakan Kabupaten Cilacap termasuk 

Kabupaten yang angka buta aksaranya menduduki peringkat 

ke 4 dengan jumlah  terbanyak yaitu sebanyak  kurang lebih 

35.000 orang, hal tersebut juga merupakan target Pemerintah 

Kabupaten Cilacap bahwa pada tahun 2009 sudah tuntas 

tahap pelestarian 

Target Pemerintah dalam meningkatkan kualitas prasarana 

pendidikan khususnya tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama adalah terwujudnya prasarana pendidikan 

yang memadai, aman dan nyaman bagi anak didik pada tahun 

2009. Sebagai tindak lanjutnya adalah akan dilaksanakannya 

model Counterpart Budget oleh Pemerintah Pusat, Provinsi 

dan Kabupaten. Isu–Isu Pokok yang mempengaruhi 

penyelenggaraan pendidikan antara lain: a. pelaksanaan 

kurikulum berbasis kompetensi dan akreditasi sekolah; b. 

penyediaan alokasi anggaran pendidikan belum mencapai 20 

persen dari belanja sekolah; c. penuntasan program wajar 

dikdas 9 tahun. Isu pokok yang mempengaruhi 

penyelenggaraan pendidikan antara lain: a). pelaksanaan 

kurikulum berbasis kompetensi dan akreditasi sekolah,  b). 

penyediaan alokasi anggaran pendidikan belum mencapai 20% 

dari belanja daerah, c). penuntasan program wajar dikdas 9 

tahun. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka program 

dan kegiatan urusan pendidikan yang akan dilaksanakan 

adalah meliputi:  

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) 

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 

c. Program Pendidikan Menengah  

d. Program Pendidikan Non Formal 

e. Program Pendidikan luar biasa 

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 
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g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan 

h. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

 
7.8.2. Kepemudaan dan Olah Raga    

Dalam rangka membina generasi muda, Pemerintah 

Kabupaten Cilacap telah menciptakan beberapa sarana dan 

prasarana untuk menyalurkan bakat kalangan remaja baik 

melalui ajang seni maupun olahraga agar para generasi muda 

terhindar dari praktek kegiatan yang dapat merugikan masa 

depan mereka. 

Jumlah penduduk usia remaja di Kabupaten Cilacap pada 

tahun 2006 mencapai 505.065 jiwa (29,32%). Dilihat dari 

jumlah tersebut maka pemuda merupakan potensi yang luar 

biasa dan harus dibina sedini mungkin sehingga akan tumbuh 

dan berkembang menjadi asset daerah yang dapat 

dibanggakan. Untuk membina para generasi muda tersebut 

telah disediakan prasarana olahraga antara lain berupa 

lapanga tenis ( Indoor ), lapangan sepak bola, lapangan 

bulutangkis indoor, stadion, kolam renang, padang golf, 

Gelanggang OlahRaga (GOR ), dsb.   

Disamping kegiatan olah raga, kegiatan seni juga merupakan 

sarana untuk menyalurkan bakat para pemuda, sehingga 

aktivitas remaja akan terwadahi dan tersalurkan melalui 

kegiatan yang dapat menggali bakat dan prestasi remaja. 

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah : 

a. Program peningkatan peran serta kepemudaan  

b. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba  

c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga  

d. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga  

 

7.8.3. Perpustakaan 

Keberadaan perpustakaan daerah, disamping menginformsikan 

hasil pembangunan yang telah dicapai dan yang sedang 

direncanakan, juga sebagai sarana penyebarluasan informasi dan 

teknologi ke masyarakat terutama terhadap generasi muda, 
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karena generasi muda sebagai kader penerus perjuangan para 

pemimpin bangsa dapat mewariskan nilai-nilai luhur pendahulu 

kita. Perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca 

dari anak-anak sampai dengan dewasa, terutama dalam 

meningkatkan pembrantasan buta aksara serta dimungkinkan 

untuk menjadi rumah belajar bagi masyarakat setiap waktu. 

Dalam meningkatkan minat baca masyarakat, telah dilengkapi 

mobil perpustakaan keliling dengan jangkauan sampai dengan 

tingkat kecamatan. Data jumlah buku yang dimiliki oleh 

perpustakaan daerah meliputi 16.538 judul buku dengan jumlah 

eksemplar sebanyak 21484 eksemplar. Sedangkan perpustakaan 

keliling memiliki 700 judul buku dengan 1300 eksemplar. 

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan Kegiatan pokok program ini antara lain 

diprioritaskan untuk : (1)  Pemasyarakatan minat dan kebiasaan 

membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembaca (2) 

Pengembangan minat dan budaya baca (3) Pelaksanaan 

koordinasi pengembangan perpustakaan (4) Penyediaan bantuan 

pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah (5) 

Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 

(6)Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca (7) 

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah (8) 

Monitoring evaluasi dan pelaporan. Sementara itu bagi 

masyarakat terpencil pelayananya dapat berupa perpustakaan 

keliling. 

 

7.9. Fungsi Perlindungan Sosial   

Fungsi perlindungan sosial mencakup urusan kependudukan dan 

catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, dan 

urusan sosial yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut : 

7.9.1. Kependudukan dan Catatan Sipil  

Pembangunan kependudukan merupakan bagian yang penting 

dalam pembangunan yang berkelanjutan baik untuk 

mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk menaikkan 

kualitas insani dan sumber daya manusia. Disamping itu aspek 
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penataan administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat 

penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. 

Jumlah penduduk tahun 2006 sebesar 1.722.607 jiwa dengan laju 

pertumbuhan selama tiga tahun terakhir semakin menurun. Faktor 

utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah 

tingkat kelahiran, dimana berdasarkan sensus penduduk tahun 

2006 dengan angka kelahiran sebesar 28,741 jiwa. Penurunan laju 

pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari peningkatan 

pemakaian alat kontrasepsi atau prevalensi pada pasangan usia 

subur. 

Program penataan administrasi dan kependudukan dengan 

kegiatan antara lain (1) Pembangunan dan pengoperasian SIAK 

secara terpadu (2) Pelatihan tenaga pengelola SIAK (3) 

Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, 

updating dan pemeliharaan  (4) Pembentukan dan penataan 

sistem koneksiNIK (5) Koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kependudukan (6) Penyediaan informasi yang dapat di akses 

masyarakat (7) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 

kependudukan (8) pengembangan database kependudukan (9) 

Penyusunan kebijakan kependudukan (10) Peningkatan kapasitas 

aparat kependudukan dan catatan sipil (11) Sosialisasi kebijakan 

kependudukan (12) Peningkatan kapasitas kelembagaan (13) 

Monitoring evaluasi dan pelaporan (14) Program percepatan 

kepemilikan Akte Kelahiran bagi seluruh anak sampai dengan usia 

18 tahun (15) Program Pembangunan Data Base Kependudukan. 

 

7.9.2. Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Ana k 

Berkenaan dengan urusan pemberdayaan masyarakat termasuk 

didalamnya pemberdayaan perempuan dapat diuraikan bahwa 

keterlibatan masyarakat dan perempuan dalam proses 

pembangunan dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, dan 

pasca kegiatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih 

mempunyai rasa memiliki terhadap kegiatan pembangunan yang 

telah dilaksanakan dan pada gilirannya akan meningkatkan 

partisipasi dan peran serta masyarakat. Hal ini dapat ditunjukan 
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dari besarnya angka swadaya masyarakat yaitu pada tahun 2005 

sebesar Rp. 96.036.869.470,-, baik dalam stimulan bantuan 

pemerintah dalam bentuk aspal maupun bantuan lainnya serta 

swadaya murni masyarakat. Sedangkan peran perempuan dalam 

pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan dan 

mematangkan berbagai potensi perempuan secara bertahap untuk 

meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta 

upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Program yang akan dilaksanakan antara lain  adalah : 

a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan 

perempuan 

b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 

dan anak 

c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan 

perempuan. 

d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 

pembangunan. 

e. program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 

dan anak. 

 

7.9.3. Sosial     

Persoalan perlindungan dan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari 

persoalan yang bertalian dengan keterlantaran baik anak maupun 

lanjut usia, kecacatan, ketunasusilaan, bencana alam dan konflik 

sosial. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 28 H dan 

pasal 34 Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pada 

tahun di kabupaten Cilacap tahun 2005 tercatat anak terlantar 

sejumlah 2.827 anak, balita terlantar sejumlah 1.294, serta lanjut usia 

terlantar sejumlah 3.067 orang, sedangkan pada tahun 2006 jumlah 

Anak telantar sebesar 2.827 anak, Anak balita Terlantar sebanyak 

bertambar menjasi 1.556 anak dan Lanjut Usia Terlantar sebanyak 

3.606 Orang. Untuk selanjutnya Masalah Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial  (PMKS) Khususnya fakir miskin masih menjadi 

permasalahan yang pelik yang bila tidak ditangani secara serius akan 
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melemahkan ketahanan sosial masyarakat dan lebih lanjut akan 

berimplikasi terjadinya konflik sosial. Disamping itu penyandang cacat 

yang jumlahnya 7.260 orang pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 

menurun menjadi 6.962 orang, yaitu masih menghadapi kendala untuk 

kemandirian, produktifitas, dan hak untuk hidup normal antara lain 

akses kepelayanan sosial dasar. Disisi lain ketunasusilaan yang terdiri 

dari gelandangan dan pengemis serta tuna susila yang disebabkan 

oleh kemiskinan serta ketidak mampuan individu untuk hidup dan 

bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan semakin menambah 

kompleksnya permasalahan di bidang sosial. Persoalan lain adalah 

menyangkut bencana alam di Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil 

kajian Badan Geologi Bandung terdapat daerah bencana alam yang 

sering dihadapkan pada keterbatasan kemampuan sumber daya 

manusia dan teknologi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya 

bencana alam selain itu masih adanya sikap mental yang bermukim di 

sekitar wilayah rawan bencana alam yang menghambat kelancaran 

penanganan bencana. 

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain  

adalah: 

a. Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang 

masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya,  

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

c. Program pembinaan anak terlantar 

d. program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 

e. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo  

f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks 

narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya 

g. Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
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BBAABB  VVIIIIII  
PPEENNUUTTUUPP  

  
 
8.1. Program Transisi  

Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Cilacap berakhir sampai dengan tahun 2012, sedangkan penyusunan 

perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 dilaksanakan pada awal 

tahun 2012. Oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2013, perlu disusun Program Transisi 

pada tahun dimaksud. Dalam penyusunan program transisi mengacu pada 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

  

8.2. Kaidah Pelaksanaan  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Cilacap Tahun 2008-2012 merupakan penjabaran dari Visi dan misi Bupati 

dan Wakil Bupati Cilacap hasil Pemilihan Kepala Daerah yang 

dilaksanakan secara langsung. 

RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2008-2012 menjadi pedoman bagi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana 

Strategis (RENSTRA) SKPD, dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada setiap tahun.  

Pada akhirnya RPJMD dimanfaatkan pula dalam rangka penguatan peran 

stakeholder dan menjadi dasar evaluasi serta laporan pelaksanaan atas 

kinerja pembangunan Kabupaten Cilacap selama lima tahun.  

Kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 

adalah sebagai berikut:  

1) Penyusunan RKPD wajib berpedoman pada RPJMD Kabupaten 

Cilacap tahun 2008-2012.  

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun 

RENSTRA SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi 

SKPD yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2008-

2012.  



 136 

3) SKPD berkewajiban menjamin konsistensinya antara RPJMD 

Kabupaten Cilacap tahun 2008–2012 dengan Renstra SKPD dan 

Rencana Kerja (RENJA) SKPD. 

4) Untuk mengetahui tingkat pencapaian visi dan misi RPJMD perlu 

dilakukan evaluasi paruh waktu agar dapat menyusun akselerasi 

program kegiatan yang diperlukan. 

 

BUPATI CILACAP, 

Cap ttd 

PROBO YULASTORO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


