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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kawasan industri atau Industrial Park merupakan kawasan yang dibangun untuk 

kegiatan ekonomi berupa pengolahan bahan baku atau sumber daya sehingga memiliki 

nilai jual yang lebih tinggi. Kawasan industri biasanya dikelola oleh perseorangan atau 

lembaga yang berwenang. Kawasan industri merupakan kawasan yang didominasi oleh 

kegiatan industri yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung kegiatan industri. Kawasan 

industri pada suatu daerah biasanya menjadi daya tarik daerah tersebut, serta bisa 

membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Keberadaan kawasan industri dapat memberikan dampak positif, maupun dampak 

negatif terhadap wilayah yang ada disekitarnya. Dampak positif yang timbul ialah membuka 

peluang kerja bagi warga sekitar, meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah, serta 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan wilayah. Sedangkan, dampak negatif yang 

ditimbulkan berupa munculnya pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang tidak 

dikelola dengan baik, kebisingan, dan debu yang mengakibatkan menurunnya kualitas 

lingkungan disekitarnya. Dampak lain yang ditimbulkan ialah berkurangnya lahan hijau 

yang diakibatkan pembangunan industri yang terjadi terus menerus. 

Kawasan industri perlu dikembangkan supaya dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dengan bertumpu pada sektor industri yang terintegrasi dengan sektor ekonomi 

lainnya. Adanya pembangunan kawasan industri dapat membantu untuk mengembangkan 

industri serta memberikan kemudahan dan daya tarik para investor. Pulau Jawa memiliki 

banyak daerah yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri. 

Potensi ini dapat berupa ketersediaan infrastruktur, bahan baku, sumber daya manusia, 

ketersediaan layanan jasa, pasar, dan sebagainya. 

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, visi 

pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh, artinya 

industri di Indonesia memiliki struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, 

berkeadilan, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. 

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut salah satunya yaitu menetapkan 

Wilayah Pengembangan Industri (WPI), serta mengembangkan Wilayah Pusat 

Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra 
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Industri kecil dan industri menengah. Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam Wilayah 

Pengembangan Industri (WPI) Jawa. Selain Provinsi Jawa Tengah, yang termasuk 

kedalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Jawa, yaitu Provinsi Banten, Provinsi  

Jawa Barat, Provinsi  DKI Jakarta, Provinsi  DI Yogjakarta, dan  Provinsi Jawa Timur. 

Sementara itu, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang ada di Provinsi Jawa 

Tengah berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 

adalah Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak. 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 7 kawasan 

kabupaten/kota sebagai prioritas pengembangan kawasan industri. Kabupaten/kota yang 

dijadikan sebagai prioritas pengembangan kawasan industri yaitu Kabupaten Kendal, Kota 

Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kabupaten Brebes, Kabupaten 

Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Setiap kabupaten/kota memiliki perkembangan 

kawasan industri yang berbeda-beda. Kawasan industri di Kabupaten Kendal memiliki nilai 

perkembangan yang cukup tinggi, sehingga membuat kawasan industri di Kabupaten 

Kendal dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Sementara itu, kawasan industri di 

Kabupaten Rembang masih merintis. 

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten yang terletak dibagian barat daya 

Provinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah terluas di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten 

Cilacap memiliki topografi wilayah yang berbeda-beda. Bagian barat laut Kabupaten 

Cilacap merupakan kawasan pegunungan, bagian tenggara merupakan pegunungan dan 

daratan miring landai yang berbatasan dengan patai Segara Anakan, bagian timur 

merupakan daratan, sementara itu pada bagian selatan berbatasan langsung dengan 

Samudera Hindia. Perbedaan topografi tersebut dapat memberikan dampak terhadap 

aspek fisik dan non fisik, yang kemudian akan menimbulkan potensi di Kabupaten Cilacap. 

Potensi yang dimiliki Kabupaten Cilacap antara lain, potensi kehutanan dan perkebunan, 

perikanan, serta potensi bahan galian. Potensi yang dimiliki Kabupaten Cilacap ini, 

memberikan dampak positif yaitu banyaknya peluang investasi di Kabupaten Cilacap. 

Kabupaten Cilacap juga merupakan salah satu Pusat kegiatan Nasional yang ada di Jawa 

Tengah. Hal ini menjadikan Kabupaten Cilacap menjadi salah satu kabupaten prioritas 

pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah.  

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, salah satu kebijakan penataan ruang di Kabupaten 

Cilacap yaitu pengembangan kawasan industri terpadu berwawasan lingkungan. Strategi 

yang dilakukan untuk merealisasikan kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan 

mengembangkan kawasan industri di Kabupaten Cilacap. Kawasan yang ditetapkan 
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sebagai kawasan industri di Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap, terdapat lima 

kawasan industri. Namun, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Cilacap Tahun 2011-2031, terdapat tujuh kawasan industri. Hal ini menunjukkan bahwa 

seiring dengan berjalannya waktu, jumlah kawasan industri di Kabupaten Cilacap akan 

bertambah. Kawasan industri yang semakin bertambah harus didukung dengan 

ketersediaan infrastruktur yang memadai agar kegiatan industri berjalan dengan optimal. 

Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, kawasan industri tidak akan berjalan dengan 

optimal dan perkembangan kawasan industri akan terhambat.  

Kawasan industri memerlukan infrastruktur yang memadai untuk membantu operasional 

kegiatan industri dan meningkatkan pelayanan kawasan industri. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, infrastruktur kawasan 

industri disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta perusahaan 

kawasan industri. Setiap kawasan industri memiliki kebutuhan akan infrastruktur yang 

berbeda-beda. Hal ini didasarkan oleh jenis industri yang terdapat pada kawasan industri 

dan luas lahan kawasan industri tersebut. Kabupaten Cilacap memiliki 8 kawasan industri, 

oleh karena itu kebutuhan infrastruktur kawasan industri di Kabupaten Cilacap cukup 

banyak.  

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 

2011-2031, terdapat delapan kawasan industri di Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap 

memiliki satu kawasan industri eksisting yaitu Kawasan Industri Cilacap yang berada di 

Jalan MT. Haryono, Lomanis, Cilacap Tengah, Cilacap. Kawasan industri rencana yang 

dimiliki oleh Kabupaten Cilacap berjumlah tujuh kawaasan industri. Kawasan industri 

eksisting dan kawasan industri rencana membutuhkan infrastruktur yang memadai agar 

kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Jumlah kawasan industri yang cukup banyak ini, 

membutuhkan penyediaan infrastruktur yang cukup banyak juga. Kawasan industri 

eksisting perlu diperiksa jumlah infrastruktur yang tersedia. Hal tersebut perlu dilakukan 

untuk pertimbangan perhitungan kecukupan infrastruktur maupun proses perawatan pada 

Kawasan Industri. Sementara itu, kawasan industri rencana perlu perhitungan kebutuhan 

infrastruktur agar pihak pengelola dan pemerintah mengetahui jumlah kebutuhan 

infrastruktur yang dibutuhkan.  

Dengan demikian, permasalahan penyediaan infrastruktur di kawasan industri di 

Kabupaten Cilacap ini perlu dikaji. Hal ini karena apabila infrastruktur yang ada tidak dapat 
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menunjang kegiatan industri, maka kegiatan industri tidak berjalan dengan lancar dan tidak 

bekerja optimal. Kegiatan industri yang tidak optimal akan memperlambat pertumbuhan 

kawasan industri, sehingga pertumbuhan ekonomi akan ikut terhambat. Selain itu, pihak 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengeluarkan surat keputusan gubernur 

tentang pembentukan tim terpadu percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan 

industri Provinsi Jawa Tengah dalam rangka percepatan pembangunan dan 

pengembangan kawasan industri Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

identifikasi mengenai jumlah infrastruktur yang dibutuhkan pada setiap kawasan industri, 

sehingga nantinya pihak Pemerintah Kabupaten Cilacap bisa melakukan persiapan untuk 

pemenuhan kebutuhan infrastruktur di kawasan industri.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Kawasan industri perlu dikembangkan, hal ini dilakukan supaya meningkatkan   

pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan industri seharusnya didukung dengan 

ketersediaan infrastruktur penunjang agar kawasan industri dapat beroperasi dengan 

optimal dan berkembang dengan baik. Jenis infrastruktur yang dibutuhkan oleh kawasan 

industri tidak hanya satu, tetapi lebih dari itu. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan untuk 

memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan industri agar kebutuhan infrastruktur industri 

bisa terpenuhi sesuai standart. Selain itu, juga untuk mempercepat pembangunan dan 

pengembangan kawasan industri Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan penjelasan pada 

kalimat sebelumnya, maka timbul permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini yaitu apa 

saja jenis dan berapa jumlah kebutuhan penyediaan infrastruktur kawasan industri 

di Kabupaten Cilacap. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran  

Tujuan dan sasaran dalam penulisan laporan ini akan dijabarkan pada penjelasan 

dibawah ini. 

1.3.1 Tujuan  

Tujuan pembuatan laporan ini ialah untuk mengetahui jumlah kebutuhan penyediaan 

infrastruktur kawasan industri di Kabupaten Cilacap.  

1.3.2 Sasaran  

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang akan dilakukan agar tujuan yang 

disampaikan tercapai, yaitu:  

1) Mengidentifikasi kawasan industri di Kabupaten Cilacap. 

2) Mengidentifikasi besaran kawasan industri di Kabupaten Cilacap. 
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3) Mengidentifikasi sebarakan kawasan industri di Kabupaten Cilacap. 

4) Mengidentifikasi standar kebutuhan infrastruktur pada kawasan industri. 

5) Menghitung kebutuhan infrastruktur kawasan industri di Kabupaten Cilacap. 

6)  Menganalisis potensi dan masalah kawasan industri di Kabupaten Cilacap. 

7) Menganalisis kebutuhan infrastruktur kawasan industri di Kabupaten Cilacap. 

 

1.4 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup merupakan sebuah batasan mengenai materi dan wilayah studi apa saja 

yang akan dibahas. Ruang lingkup yang dibahas pada laporan ini terbagi atas Ruang 

Lingkup Wilayah dan Ruang Lingkup Materi. 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa 

Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Cilacap berada di antara 108o4’30” – 109o30’30” 

Bujur Timur dan 7o30’ – 7o45’20” Lintang Selatan. Kabupaten Cilacap memiliki luas 

wilayah sebesar 213.850 Ha, tidak termasuk Pulau Nusakambangan yang memiliki luas 

sebesar 11.511 Ha. Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 wilayah Kecamatan dengan 269 

Desa dan 15 Kelurahan. Batas-batas administrasi Kabupaten Cilacap, yaitu:  

• Batas Utara : Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Brebes 

(Provinsi Jawa Tengah) 

• Batas Timur : Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas (Provinsi Jawa 

Tengah) 

• Batas Selatan  : Samudera Hindia 

• Batas Barat  : Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar (Provinsi Jawa Barat) 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi  

Ruang lingkup materi yang dikaji pada permasalahan penyediaan infrastruktur pada 

kawasan industri ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur 

pada kawasan industri di Kabupaten Cilacap. Materi yang dikaji meliputi pengertian 

tentang kawasan industri dan bentuk fisik dari kawasan industri. Materi lainnya yang dikaji 

yaitu tentang pengertian infrastruktur, jenis-jenis infrastruktur yang dibutuhkan oleh 

kawasan industri, serta jenis industri yang berada di kawasan industri. Selain itu, juga 

membahas mengenai standar penyediaan infrastruktur pada kawasan industri.  

 

 

 

  



6 

 

  



7 

 

1.5 Sistematika Pembahasan  

Sistematika penulisan pada laporan ini terdiri dari lima bab yang terdiri atas, 

Pendahuluan, Kajian Literatur dan Metode Analisis, Gambaran Umum, Analisis, dan 

Penutup. Berikut penjabaran mengenai sistematika penulisan laporan ini: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran 

penulisan, ruang lingkup yang terbagi atas batasan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

materi, serta sistematika penulisan laporan.  

BAB II Kajian Literatur dan Metode Analisis 

Bab ini berisi tentang dasar-dasar teori tentang kawasan industri dan infrastrukturnya, serta 

penjelasan mengenai metode analisis yang digunakan dalam penyusunan laporan. Selain 

itu, juga berisi proses pelaksanaan studi yang berupa kerangka pikir.   

BAB III Gambaran Umum 

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari kawasan industri di Kabupaten Cilacap yang 

terdiri dari aspek kondisi fisik berupa kelerengan, jenis tanah, curah hujan, rawan bencana 

serta penggunaan lahan; aspek kondisi non fisik berupa demografi, serta kondisi fisik 

wilayah yang menjadi kawasan industri. 

BAB IV Analisis 

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil analisis dan perhitungan kebutuhan penyediaan 

infrastruktur kawasan industri di Kabupaten Cilacap.  

BAB V Penutup 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan laporan dan rekomendasi dari hasil 

analisis yang telah dilakukan yang ditujukan kepada pihak pemerintah maupun pengelola 

kawasan industri di Kabupaten Cilacap. 

 

1.6 Kerangka Pikir 

Laporan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan penyediaan infrastruktur 

kawasan industri di Kabupaten Cilacap. Beberapa tindakan perlu dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Setelah kita mengetahui apa yang perlu dilakukan, maka kita harus 

melakukan pengumpulan data, baik itu data sekunder maupun data primer. Data yang telah 

didapatkan kemudian diolah dan dianalisis, sehingga menghasilkan output sesuai dengan 

tujuan. Penjelasan mengenai hal yang akan dilakukan bisa dilihat lebih jelas pada Gambar 

1.1.   
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Sumber: Hasil Analisis, 2019. 

Gambar 1. 1  

Kerangka Pikir  


