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Kata Pengantar 
 

Pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara menyeluruh dan 

berkelanjutanyang menyangkut aspek perekonomian, infrastruktur, sosial budaya dan aspek-

aspe lainnya yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 

Jawa Barat.Hal tersebut sejalan dengan Visi pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 

yang tertuang dalam RPJMD, yakni “Jawa Barat maju, dan sejahtera untuk semua”.Provinsi 

Jawa Barat memiliki tiga wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat 

pertumbuhan Jawa Barat Bagian selatan, yaitu pusat pertumbuhan Pelabuhanratu, pusat 

pertumbuhan pangandaran, dan pusat pertumbuhan Rancabuaya. Jawa Barat Bagian Selatan 

memiliki karakteristik yang berbeda dari Jawa Barat bagian utara dimana jawa Barat bagian 

selatan didominasi oleh kawasan dilindungi.Rancabuaya adalah salah satu wilayah yang 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan, sehingga dapat mengembangkan 

kota-kota kecil agar mendorong perekonimian lokal maupun mendorong perekonomin jawa Barat 

bagian selatan.Dalam menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang tersebut, 

pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Barat belum mampu mewujudkannya secara 

mandiri dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki, sehingga pemerintah provinsi Jawa 

Barat dirasa perlu mendatangkan investasi dari pihak luar (PMA ataupun PMDN) dalam 

pembangunan infrastruktur di wilayah pusat pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat 

suatu kajian berupa penyusunan rencana kebutuhan investasi kawasan pusat pertumbuhan di 

Jawa Barat 

Laporan ini secara umum menyajikan laporan kemajuan. Laporan ini terdiri dari serta terdiri dari 

7 [tujuh] bagian, diantaranya: Pendahuluan, Dasar hukum, dan konsepsi dan metodologi, 

pengaruh perubahan lingkungan strategis terhadap perkembangan perekonomian 

wilayah, indikasi kesiapandan rencana kebutuhan investasi di pusat pertumbuhan 

rancabuaya, dan kesimpulan dan implikasi kebijakan. 

Akhir kata kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.Penyusun berharap Laporan ini 

dapat bermanfaat sesuai dengan peruntukannya. 

 

 

 

Bandung,Oktober 2016 

 

Tim Penyusun 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Rencana kerja pemerinta daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah 

Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan mengacu 

pada RKP Nasional. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Berdasarkan 

acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan dilaksanakan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat, kabupaten /kota, dan swasta serta pemangku kepentingan lainnya sebagai 

wujud dari pola perencanaan partisipatif. Oleh karena itu bidang ekonomi Bappeda Provinsi Jawa 

Barat berupaya untuk menyusun perencanaan seoptimal mungkin untuk kegiatan pada tahun 

2016 ini sebagaimana tertuang pada RKPD Jawa Barat tahun 2016 yang mengacu pada 

kebijakan RPJMD Jawa Barat 2013-2018. 

Pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara menyeluruh dan 

berkelanjutan, menyangkut aspek perekonomian, infrastruktur, sosial budaya dan aspek-aspe 

lainnya yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jawa 

Barat.Hal tersebut sejalan dengan Visi pemerintahanProvinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 yang 

tertuang dalam RPJMD, yakni “Jawa Barat maju, dan sejahtera untuk semua”.Kebijakan 

pembangunan daerah provinsi jawa Barat tertuang dalam RPJMD 2013-2018 dilaksanakan 

melalui kegiatan prioritas tematik sektoran serta pendekatan tematik kewilayahan di 4 (empat) 

WKPP. Model kebiakan pengelolaan pembangunan jawa Barat tahun 2013-2018 menggunakan 

model hybrid, yakni memadukan pembangunan berbasis daerah otonom dan metropolitan. 

Selain ketiga wilayah metropolitan, provinsi Jawa Barat juga memiliki tiga wilayah yang 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan Jawa Barat Bagian selatan, yaitu 

pusat pertumbuhan Pelabuhanratu, pusat pertumbuhan pangandaran, dan pusat pertumbuhan 

Rancabuaya. Jawa Barat Bagian Selatan memiliki karakteristik yang berbeda dari Jawa Barat 

bagian utara dimana jawa Barat bagian selatan didominasi oleh kawasan lindung. Rancabuaya 

adalah salah satu wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan, 

sehingga dapat mengembangkan kota-kota kecil agar mendorong perekonimian lokal maupun 

mendorong perekonomin jawa Barat bagian selatan. 
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Kondisi jawa Barat saat ini menunjukan tingkat pertumbuhan penduduk dan aktifitas yang cukup 

tinggi dan cepat, hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemangku kebijakan 

dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di provinsi Jawa Barat. Mengacu pada 

peraturan daerah (PERDA) no 12 tahun 2014, tentang Pengelolaan Pembangunan Metropolitan 

dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat: “Kesatuan Wilayah Perkotaan yang dapat berperan 

pada pertumbubuhan ekonomi Wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya” 

Dalam menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang tersebut, pemerintah 

dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Barat belum mampu mewujudkannya secara mandiri 

dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki, sehingga pemerintah provinsi Jawa Barat 

dirasa perlu mendatangkan investasi dari pihak luar (PMA ataupun PMDN) dalam pembangunan 

infrastruktur di wilayah pusat pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kajian 

berupa penyusunan rencana kebutuhan investasi kawasan pusat pertumbuhan di Jawa Barat. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan disusunnya dilaksanakannya kegiatan ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyusun kajian tentang “Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan 

Rancabuaya”, yang mencakup: 

• Gambaran Umum Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya 

• Kondisi perekonomian Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya 

• Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang di wilayah 

pusat pertumbuhan Rancabuaya. 

• Rencana Kebutuhan Investasi di wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya 

• Skema Investasi di wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya 

• Strategi penciptaan minat investasi di wilayah pusat pertumbuhan rancabuaya 

2. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan atau mensinergikan rencana pembangunan 

ekonomi terkait pusat pertumbuhan Rancabuaya dilingkungan OPD Provinsi Jawa Barat, 

ataupun antar wilayah kabupaten/kota, sehingga dapat bersinergi dengan tujuan 

pembangunan pusat pertumbuhan Rancabuaya. 

1.3. Keluaran 

Keluaran/output dari kegiatan ini berupa dokumen “Dokumen Rencana Kebutuhan 

Investasi Pusat Pertumbuhan Rancabuaya” 
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1.4. Ruang Lingkup Pelaksanaan 

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan 

Ruang lingkup wilayah perencanaan merujuk terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Barat No. 12 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pusat Pertumbuhan 

Rancabuaya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Caringin, Kecamatan Mekarmukti, 

Kecamatan Cisewu, dan Kecamatan Bungbulang di Kabupaten Garut, serta Kecamatan Cidaun 

di Kabupaten Cianjur. 

Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya merupakan bagian dari Kabupaten Garut 

Sebelah selatan dan Kabupaten Cianjur sebelah selatan.  Berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat No.12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Metropolitan 

dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat, wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya terdiri atas lima 

kecamatan, yaitu empat kecamatan di Kabupaten Garut yaitu Kecamatan Caringin, Kecamatan 

Cisewu, Kecamatan Bungbulang, dan Kecamatan Mekarmukti, dan satu kecamatan di 

Kabupaten Cianjur yaitu Kecamatan Cidaun, dengan luas total 73.272,44 Ha. Wilayah ini secara 

geografis sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kecamatan Talegong,  

sebelah  Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakenjeng, sebelah selatan berbatasan 

dengan: Samudera Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sindangbarang, 

Kabupaten Cianjur 

Tabel 1. Kecamatan dan Desa di Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya (sumber) 

Kabupaten Kecamatan Desa Kampung Dusun RW RT 

Garut Caringin Cimahi 3 3 7 26 

Indralayang 4 4 9 30 

Purbayani 4 4 10 42 

Caringin 5 5 11 44 

Sukarame 5 5 9 49 

Samuderajaya 4 4 8 32 

Cisewu Sukajaya 
 

3 9 37 

Cikarang 
 

3 7 39 

Pamalayan 
 

2 8 25 

Cisewu 
 

2 10 40 

Girimukti 
 

2 6 24 

Nyalindung 
 

3 8 25 

Karangsewu 
 

3 6 23 

Mekarsewu 
 

2 6 20 
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Kabupaten Kecamatan Desa Kampung Dusun RW RT 

Panggalih 
 

2 7 25 

Bungbulang Sinarjaya 8 4 9 45 

Tegalega 7 3 7 23 

Wangunjaya 9 3 9 36 

Mekarjaya 13 4 13 48 

Hanjuang 8 3 8 26 

Margalaksanan 10 2 10 26 

Gunamekar 6 3 6 34 

Bungbulang 17 3 17 58 

Cihikeu 9 3 9 41 

Bojong 11 5 11 36 

Mekarbakti 10 3 10 29 

GnJampang 5 4 5 20 

Hegarmanah 7 3 7 22 

Mekarmukti Karangwangi 
 

3 12 42 

Cijayana 
 

2 9 31 

Mekarmukti 
 

2 12 37 

Jagabaya 
 

2 10 25 

Mekarsari 
 

2 6 21 

Cianjur Cidaun Karyabakti 
 

5 5 20 

Sukapura 
 

- 6 19 

Cisalak 
 

- 4 18 

Jayapura 
 

- 5 25 

Kertajadi 
 

7 7 51 

Cidamar 
 

7 10 34 

Karangwangi 
 

3 8 33 

Cimaragang 
 

2 4 29 

Gelarpawitan 
 

3 8 35 

Neglasari 
 

2 5 26 

Cibuluh 
 

2 6 36 

Puncakbaru 
 

2 7 27 

Mekarjaya 
 

- 6 18 

Gelarwangi 
 

2 4 17 
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Gambar 1. Wilayah Administrasi Rancabuaya 
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Tabel 2. Luas Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Menurut Kecamatan 

No Kecamatan Luas Lahan (Ha) 

1 Caringin 13.526,00 

2 Cisewu 13.032,74 

3 Bungbulang 15.222,70 

4 Mekarmukti 3.540,00 

5 Cidaun 27.951,00 

Jumlah 73.272,44 

Sumber  

1.4.2. Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan 

Rancabuaya 

Ruang Lingkup penyusunan Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Rancabuaya 

meliputi: 

1. Penyusunan dokumen berupa kajian “Rencana kebutuhan investasi Pusat 

Perumbuhan Rancabuaya. 

2. Koordinasi dan sinergi antara steakholder terkait perencanaan kebutuhan investasi 

Pusat pertumbuhan Rancabuaya  

3. Melakukan pengumpulan data berupa data sekunder dan primer, serta menghimpun 

informasi dari berbagai steakholder terkait kajian tersebut melalui survei lapangan. 

4. Merumuskan investasi yang dibutuhkan dan pagu anggarannya 

 

1.5. Asumsi 

Asumsi yang digunakan untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat 

Pertumbuhan Rancabuaya adalah situasi di luar kendali pemerintah daerah atau keadaan yang 

lebih tepat disediakan pihak lain dalam proses pembangunan. Namun, situasi tersebut 

berpengaruh pada pencapaian tujuan pembangunan regional/kawasan Rencana Kebutuhan 

Investasi Pusat Pertumbuhan yang direncanakan di Wilayah Rancabuaya. Asumsi-asumsi 

tersebut adalah: 

1.5.1. Makro 

(1)  Situasi Politik Dalam Negeri  

Situasi politik Dalam Negeri diasumsikan kondusif dan tidak menimbulkan gejolak yang berarti, 

termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2). Situasi Keamanan dan Ketertiban  
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Mantapnya peran dan fungsi keamanan dan ketertiban dalam menghadapi ancaman yang datang 

dari dalam maupun luar, termasuk menurunnya kriminalitas di kawasan Jawa Barat, khususnya 

di Kabupaten Garut. 

(3). Situasi Ekonomi Makro (kesepakatan Pemerintah Pusat dan DPR) 

-  Pertumbuhan ekonomi regional berada di kisaran 5,3 - 5,5 persen dan tidak ada gejolak 

moneter yang dapat mengganggu perekonomian, yang tercermin pada besarnya kurs rupiah 

terhadap mata uang asing yang berada pada kisaran Rp. 13.400- Rp. 13.900 per 1 USD;  

-  Stabilitas harga tercermin pada besarnya inflasi yang berada pada kisaran 4,7 % per tahun;  

-  Tingkat suku bunga relatif yang cukup rendah sehingga mampu mendorong investasi, yakni 

pada kisaran 5,5 % per tahun.  

- Harga Minyak/ICP berkisar antara 50-60 US$/barel. 

(4). Tidak ada ancaman bencana alam yang timbul. 

Bencana gempa bumi dan tragedi luar biasa akibat perubahan alam, diharapkan tidak terjadi. 

Faktor ini dapat mengubah Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Rancabuaya yang 

direncanakan. 

1.5.2. Mikro  

Selanjutnya, asumsi mikro terkait pada: 

(1) Tingkat pengangguran daerah Kabupaten Garut dan Cianjur di bawah kisaran 5,5 

persen.  

(2) Lalu angka kemiskinan, ditetapkan di bawah kisaran 10 persen. 

(3) Kedua target tersebut juga mengacu pada rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio) 

yang diasumsikan di bawah angka 0,39%. Semakin kecil gini ratio mendekati 0%, maka 

mencerminkan semakin tipis kesenjangan pendapatan masyarakat.  

(4) Pasar bersaing sempurn 

(5) Tidak terjadi eksternalitas antar kegiatan investasi  

(6) Informasi bersifat simetris 

(7) Tidak ada biaya transaksi 

Indikator lain yang jadi tolok ukur pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia yang 

diasumsikan di kisaran 61-71 poin. 
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II. DASAR HUKUM 
 

2.1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Pengaturan penataan ruang adalah upaya 

pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam 

penataan ruang.Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan 

ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Menurut Pasal 8 (1) poin a menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang 

dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi bunyinya adalah sebagai berikut: “Pengaturan, 

pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, 

dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota” 

Pada pasal 10 dijelaskan lebih lanjut mengenai wewenang daerah dalam penataan ruang. 

Di dalamnya dijelaskan bahwa Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan 

penataan ruang meliputi:  

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang 

wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang 

kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;  

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;  

c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan kerja sama penataan ruang 

antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. 

2.2. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional 

Menurut PP No. 26 Tahun 2008 Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang 

adalah hasil perencanaan tata ruang.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif dan/atau aspek fungsional.Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk 

ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:  

a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;  
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b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;  

c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;  

d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di 

dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;  

f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat;  

g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;  

h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; 

i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. 

 

2.3. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 

yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang provinsi. 

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP 

Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. 

RPJP Daerah berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat Visi, Misi, dan Arah 

Pembangunan Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025, telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 

2005 – 2025, yaitu “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Visi pembangunan nasional 

tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya 

pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung, dengan menaikkan 

tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut 

dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan 

generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. 
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RPJP Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM 

Daerah.Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode 

RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Gubernur yang dipilih secara langsung oleh 

rakyat.RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program, 

kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang 

berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah 

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana 

pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan 

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk 

arah kebijakan fiskal, serta program, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan 

pendanaan yang bersifat indikatif.  

RPJP daerah ini mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan 

pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun, yang merupakan penjabaran kehendak 

masyarakat Jawa Barat dengan tetap memperhatikan arahan rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional dan merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, RTRW Provinsi, 

serta RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Kabupaten/Kota, RTRW Kabupaten/Kota, dan dokumen 

perencanaan pembangunan lainnya baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kesesuaian RPJP 

Daerah ini dengan dokumen perencanaan di provinsi dan kabupaten/kota mutlak diperlukan 

untuk keterpaduan, kesinambungan, harmonisasi, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh 

masyarakat Jawa Barat dalam mewujudkan tujuan nasional serta visi dan misi provinsi Jawa 

Barat. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan 

rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir 

pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya, yaitu pada tahun 

2009, 2014, 2019, dan 2024. Namun demikian, Gubernur terpilih pada periode berikutnya tetap 

mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme 

perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara.Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD 

sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 2005-

2025. 

RPJP Daerah menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan:  

a. RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur;  
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b. RTRW Provinsi;  

c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 adalah untuk:  

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat;  

2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, 

antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota;  

3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan daerah 

dan nasional;  

4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan;  

5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan 

dan berkelanjutan;  

6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

2.4. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 – 

2029 

Menurut peraturan daerah no 22 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-

2012 bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan 

pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan 

strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah. Wilayah Provinsi adalah seluruh wilayah Jawa Barat 

yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

RTRWP diselenggarakan berdasarkan asas:  

a. Pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, dan berhasilguna, 

serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan;  

b. Kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan 

umum;  

c. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. 
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Penataan ruang wilayah di Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang 

efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. 

Sasaran penataan ruang di Daerah adalah:  

a. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan 

tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;  

b. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;  

c. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang 

terintegrasi;  

d. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.  

RTRWP merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) yang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Daerah, dan 

Kabupaten/Kota serta sebagai acuan bagi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan ruang di Daerah. Kedudukan RTRWP adalah sebagai pedoman dalam: 

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana 

sektoral lainnya;  

b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;  

c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah 

Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;  

d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;  

e. Penataan ruang KSP;  

f. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota. 

Lingkup wilayah RTRWP meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, 

mencakup:  

a. Wilayah daratan, seluas 3.709.528,44 Ha;  

b. Wilayah pesisir dan laut, sepanjang 12 (dua belas) mil dari garis pantai seluas 18.153 

km²;  

c. Wilayah udara;  

d. Wilayah dalam bumi.  

Batas koordinat Daerah adalah 104° 48’ 00” BT - 108° 48’ 00” BT dan 5° 50’ 00” LS - 7° 50’ 00” 

LS. Batas-batas wilayah Daerah terdiri atas:  

a. Sebelah utara, berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan 

Laut Jawa;  
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b. Sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;  

c. Sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia;  

d. Sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Banten. 

2.5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan 

Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat no 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan 

Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 Kabupaten di Jawa Barat Bagian Selatan 

adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan 

Kabupaten Cianjur. Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan adalah seluruh wilayah Jawa Barat 

bagian Selatan yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam 

bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penetapan pengembangan 

wilayah Jawa Barat bagian Selatan Tahun 2010-2029 adalah untuk mewujudkan wilayah Jawa 

Barat bagian Selatan menjadi kawasan agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata 

terpadu, yang mengoptimalkan sumberdaya lahan, pesisir dan kelautan dengan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Sasaran penyelenggaraan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan adalah:  

a. Terwujudnya pengembangan aktivitas agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan 

pariwisata terpadu berbasis potensi lokal; 

b. Terwujudnya arahan pengembangan infrastruktur pendukung baik yang bersifat regional 

maupun lokal, terutama untuk pengembangan agribisnis, agroindustri, industri kelautan 

dan pariwisata terpadu; dan  

c. Terwujudnya pengelolaan wilayah Jawa Barat bagian Selatan secara terpadu dengan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan aktivitas ekonomi 

maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Jawa Barat bagian Selatan.  

Rencana pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 dan pelaksanaan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dalam mengembangkan aktivitas 

ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan dan berfungsi sebagai pengarah kebijakan 

pengembangan ekonomi; dan acuan bagi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan 

dengan pengembangan ekonomi di Jawa Barat bagian Selatan. 
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Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan memiliki kedudukan sebagai pedoman 

dalam:  

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dan 

Kabupaten di wilayah Jawa Barat bagian Selatan, Rencana Kerja Pemerintah Tahunan 

Daerah Provinsi Jawa Barat dan rencana sektoral lainnya;  

b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah 

Kabupaten di wilayah Jawa Barat bagian Selatan, serta keserasian antarsektor;  

c. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. 

Ruang lingkup wilayah pengembangan Jawa Barat bagian Selatan Tahun 2010-2029 terdiri atas 

83 (delapan puluh tiga) kecamatan yang mencakup 5 (lima) Kabupaten, meliputi:  

a. Kabupaten Sukabumi, terdiri atas Kecamatan Ciemas, Kecamatan Ciracap, Kecamatan 

Jampang Kulon, Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Surade, Kecamatan Cidolog, 

Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Pelabuhanratu, Kecamatan 

Jampang Tengah, Kecamatan Cisolok, Kecamatan Cikakak, Kecamatan Bantargadung, 

Kecamatan Simpenan, Kecamatan Waluran, Kecamatan Purabaya, Kecamatan 

Pabuaran, Kecamatan Kalibunder, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cidadap, 

Kecamatan Curugkembar, Kecamatan Cikidang, Kecamatan Warungkiara, Kecamatan 

Nyalindung, Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Geger Bitung;  

b. Kabupaten Cianjur, terdiri atas Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, 

Kecamatan Cidaun, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Tanggeung, 

Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Takokak, Kecamatan Sukanagara, Kecamatan 

Cikadu, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan Leles dan Kecamatan 

Cijati 

c. Kabupaten Garut, terdiri atas Kecamatan Cisewu, Kecamatan Caringin, Kecamatan 

Telegong, Kecamatan Bungbulang, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Pakenjeng, 

Kecamatan Cikelet, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Cibalong, Kecamatan 

Cisompet, Kecamatan Peundeuy, Kecamatan Singajaya, Kecamatan Cihurip, Kecamatan 

Cikajang, Kecamatan Banjarwangi dan Kecamatan Mekarmukti;  

d. Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Karangnunggal, 

Kecamatan Cikalong, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikatomas, Kecamatan 

Cibalong, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Bojonggambir, Kecamatan Sodonghilir, 

Kecamatan Taraju, Kecamatan Culamega, Kecamatan Bojongasih dan Kecamatan 

Parung Ponteng; dan e. Kabupaten Ciamis, terdiri atas Kecamatan Cimerak, Kecamatan 
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Cijulang, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Parigi, Kecamatan 

Pangandaran, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Padaherang, 

Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Lakbok, Kecamatan Purwadadi, Kecamatan 

Pamarican dan Kecamatan Mangunjaya. 

Kebijakan Pengembangan Jabar Selatan meliputi: 

1. Pengembangan Jawa Barat bagian Selatan dilakukan secara terintegrasi dan terkendali 

dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung terutama kawasan rawan 

bencana.  

2. Pengembangan Jawa Barat bagian Selatan difokuskan pada sektor prioritas berbasiskan 

potensi sumberdaya lahan, pesisir dan laut.  

3. Pembangunan infrastruktur bersifat struktural, dengan mempertimbangkan kondisi fisik 

geografis yang rawan bencana dan pembangunan infrastruktur non struktural untuk 

meningkatkan dayadukung lingkungan.  

4. Pengembangan pusat-pusat permukiman di wilayah Jawa Barat bagian Selatan 

diarahkan di Pusat Kegiatan Nasional Provinsi, Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi dan 

Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana diatur dalam rencana struktur ruang Rencana Tata 

Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat.  

5. Pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan dilakukan dengan mengintegrasikan 

kearifan lokal dan melibatkan peranserta masyarakat.  

6. Pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah 

bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan. 

Strategi pengembangan Jabar Selatan: 

(1) Strategi pengembangan Jawa Barat bagian Selatan yang dilakukan secara terintegrasi 

dan terkendali dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung terutama 

kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud meliputi:  

a. Pemanfaatan kawasan budidaya secara optimal melalui pendayagunaan kembali 

lahan tidur serta potensi pesisir dan laut;  

b. Pemanfaatan lahan secara terbatas agar memiliki nilai ekonomis di kawasan lindung 

non hutan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.  

(2) Strategi pengembangan Jawa Barat bagian Selatan yang difokuskan pada sektor prioritas 

berbasiskan potensi sumberdaya lahan, pesisir dan laut sebagaimana dimaksud meliputi:  

a. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan melalui pendayagunaan kembali 

lahan tidur;  
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b. Pengembangan sektor kehutanan melalui pendayagunaan lahan hutan produksi dan 

hutan rakyat;  

c. Arahan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan dan terkelola secara 

terintegrasi dan terkendali;  

d. Pengembangan sektor pesisir dan kelautan melalui peningkatan daya saing 

masyarakat pesisir;  

e. Mempertahankan bentang alam dan pemandangan visual di kawasan pariwisata 

pantai.  

(3) Strategi pembangunan infrastruktur yang bersifat struktural dengan mempertimbangkan 

kondisi fisik geografis yang rawan bencana dan pembangunan infrastruktur non struktural 

untuk meningkatkan dayadukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada meliputi:  

a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilaksanakan melalui peningkatan 

penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman 

b. Jaminan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar permukiman hingga kawasan 

perbatasan 

c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur pendukung kegiatan di 

perkotaan dan perdesaan;  

d. Arahan infrastruktur untuk pengembangan energi baru dan terbarukan yang 

memanfaatkan potensi sumberdaya alam mikro hidro, panas bumi, tenaga surya, 

tenaga angin dan bioenergi secara berkelanjutan, dengan memprioritaskan 

pemenuhan kebutuhan energi untuk masyakarat Jawa Barat bagian Selatan; 

e. Prioritas pengembangan infrastruktur yang memperhatikan keterbatasan dayadukung 

dan dayatampung lingkungan;  

f. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan 

Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan, antar Pemerintah Kabupaten di 

Jawa Barat bagian Selatan, antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten di 

Jawa Barat bagian Selatan dan swasta dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur 

(4) Strategi pengembangan pusat-pusat permukiman di wilayah Jawa Barat bagian Selatan 

yang diarahkan di Pusat Kegiatan Nasional Provinsi, Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi dan 

Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud meliputi:  

a. Pemantapan peran pusat-pusat permukiman sesuai arahan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 

b. Pemenuhan kebutuhan pelayanan umum perkotaan yang ramah lingkungan;  
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c. Pertimbangan keterbatasan dayadukung dan dayatampung lingkungan dalam 

pengembangan pusatpusat permukiman.  

(5) Strategi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan yang dilakukan dengan 

mengintegrasikan kearifan lokal dan melibatkan peranserta masyarakat sebagaimana 

dimaksud meliputi:  

a. Arahan pengembangan kegiatan di Jawa Barat bagian Selatan dalam kerangka 

kearifan lokal;  

b. Pemeliharaan dan pemantapan peran kearifan lokal yang dapat mengakselerasi 

pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan;  

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya integrasi kearifan lokal dalam 

pengembangan wilayah.  

(6) Strategi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan yang difasilitasi oleh 

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat 

bagian Selatan sebagaimana dimaksud meliputi:  

a. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat bagian Selatan 

untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan; dan  

b. Pemantapan peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayah melalui 

Lembaga Pengelola Wilayah Jawa Barat bagian Selatan. 

2.6. Peraturan Daerah No 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan 

Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat 

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan 

Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat telah mengamanatkan 

disusunnya sebuah RENIP (Rencana Induk Pembangunan) bagi setiap Metropolitan dan Pusat 

Pertumbuhan (M/PP) di Propinsi Jawa Barat. Adapun M/PP di Jawa Barat adalah: 

a. Metropolitan Bodebekkarpur; 

b. Metropolitan Bandung Raya; 

c. Metropolitan Cirebon Raya; 

d. Pusat Pertumbuhan Pangandaran; 

e. Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu; dan 

f. Pusat Pertumbuhan Rancabuaya 

RENIP merupakan rencana jangka panjang berdimensi waktu 20 tahun yang antara lain 

berisikan Arah Kebijakan Pembangunan setiap M/PP tersebut untuk kemudian menjadi pedoman 
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pengelolaan pembangunan dan pengembangan M/PP. Untuk mempersiapkan Penyusunan 

RENIP tersebut di atas dengan baik maka disusun terlebih dahulu Konsep dan Rancangan 

Rencana Besar Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan (KRRB M/PP) di Jawa Barat. 
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III. KONDISI WILAYAH 
 

 

3.1. Kondisi Wilayah Rancabuaya di Kabupaten Garut 

3.1.1. Kondisi Potensi SDA dan Lingkungan 

Potensi sumberdaya alam di Wilayah Rancabuaya di Kabupaten Garut meliputi sektor 

pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan dan pariwisata. Berikut ini adalah 

uraian kondisi dan potensi sektor-sektor  tersebut 

Pertanian 

Komoditas utama dari pengolahan pertanian di wilayah ini ialah padi, tanaman pangan, dan 

hortikultura. Kecamatan Caringin memiliki komoditas utama padi dengan luas panen sebesar 

1.539 Ha dan produksi sebesar 7.363 ton. Kecamatan Cisewu memiliki komoditas utama padi 

dengan jumlah produksi 26.755 ton dan komoditi jagung dengan jumlah produksi 2948 ton. 

Kecamatan Bungbulang memiliki komoditas utama padi dengan luas panen 9.217 Ha dan jumlah 

produksi 48.112 ton. Selain padi, komoditas utama Kecamatan Bungbulang ialah singkong dan 

cabe rawit. 

Tabel 3. Jumlah Produksi Padi Per Desa Tahun 2015 

Kecamatan Desa/Kelurahan 
Lahan 

Sawah 

Luas 

Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Rata-rata 

Produksi 

(Ton/Ha) 

Caringin Cimahi 933,00 281,00 1.180,00 4,20 

 Indralayang 696,00 255,00 1.096,00 4,30 

 Purbayani 696,00 198,00 792,00 4,00 

 Caringin 365,00 350,00 1.494,00 4,27 

 Sukarame 481,00 365,00 1.733,00 4,75 

 Samuderajaya 393,00 240,00 1.068,00 4,45 

Total Kec. Caringin 3.564,00 1.689,00 7.363,00 
 

Cisewu Sukajaya 366,00 1.009,00 6.240,00 6,18 

 Cikarang 140,00 386,00 2.931,00 7,59 

 Pamalayan 128,00 334,00 2.297,00 6,88 
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 Cisewu 206,00 5.572,00 3.843,00 6,72 

 Girimukti 165,00 455,00 2.750,00 6,04 

 Nyalindung 124,00 342,00 2.448,00 7,17 

 Karangsewu 94,00 286,00 1.798,00 6,28 

 Mekarsewu 130,00 355,00 2.253,00 6,34 

 Panggalih 120,00 350,00 2.194,00 6,27 

Total Kec. Cisewu 1.473,00 9.089,00 26.754,00 
 

Bungbulang Sinarjaya 590,00 1.515,00 8.211,00 5,42 

 Tegalega 221,00 580,00 2.668,00 4,60 

 Wangunjaya 417,00 1.063,00 5.580,00 5,25 

 Mekarjaya 299,00 779,00 4.011,00 5,15 

 Hanjuang 177,00 542,00 2.688,00 4,96 

 Margalaksanan 227,00 578,00 3.121,00 5,40 

 Gunamekar 232,00 591,00 2.789,00 4,72 

 Bungbulang 286,00 763,00 4.242,00 5,56 

 Cihikeu 347,00 918,00 5.169,00 5,74 

 Bojong 187,00 493,00 2.588,00 5,25 

 Mekarbakti 236,00 618,00 2.588,00 4,83 

 GnJampang 140,00 357,00 1.649,00 4,62 

 Hegarmanah 167,00 420,00 2.415,00 5,75 

Total Kec. Bungbulang 3.526,00 9.217,00 48.112,00 5,22 

Total Kec. Mekarmukti 1.928,00 68,42 13.666 7,08 

Sumber: Garut Dalam Angka Tahun 2015 

Tabel 4. Jumlah Produksi Palawija Per Kecamatan Tahun 2015 

No 
Nama 

Kecamatan 

Produksi (Ton) 

Ubi Jalar Ubi Kayu Kacang Tanah Kacang Jagung 

1 Bungbulang 1.113 32.380 - 639 15.484 

2 Caringin 467 21.281 - 262 12.871 

3 Cisewu 1.249 6.830 - 315 2.948 

4 Mekarmukti 202 13.721 - 262 9.064 

Sumber: Garut Dalam Angka Tahun 2015 
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Kecamatan Caringin memiliki sektor basis berupa ubi jalar, Ubi kayu, kacang, dan jagung. 

Kecamatan Cisewu yaitu ubi kayu dan jagung. Kecamatan Bungbulang yaitu padi dan ubi jalar. 

Selain komoditas tanaman pangan, masyarakat rancabuaya mengusahakan komoditas 

hortikulura. untuk tanaman sayuran yang diusahakan adalah kacang merah, kacang panjang, 

cabe besar, cabe rawit, terung, ketimun, bawang daun, bawang merah, tomat, labu, siam, 

kangkung, bayam, kubis, dan buncis. untuk tanaman buah-buahan yang diusahan penduduk 

rancabuaya adalah alpukat, belimbing, duku, durian, jambu biji, jambu air, jeruk siam, jeruk 

besar, mangga, manggis, nangka, pepaya, pisang, rambutan, dan petai. 

Tabel 5. Jumlah Produksi Sayur-sayuran Per Kecamatan Tahun 2015 

No 
Nama 

Kecamatan 

Produksi (Ton) 
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1 Bungbulang - 575 224 3.342 1.475 1.057 565 - - - 333 39 - - 

2 Caringin 67 215 314 2.335 111 161 44 - 163 - 63 97 - 58 

3 Cisewu 805 914 2.520 2.142 540 921 711 - 290 469 144 66 96 728 

4 Mekarmukti - 360 - 943 383 59 - 357 - - - 
 

- 73 

 

Tabel 6. Jumlah Produksi Buah-buahan Per Kecamatan Tahun 2015 

No 
Nama 

Kecamatan 

Produksi (Kwintal) 
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1 Bungbulang     
6.795  

  247     
2.037  

   
10.361  

       
498  

     
197  

     
490  

     
24  

    
4.488  

    
1.497  

 -       
404  

    
8.054  

    
7.128  

    
5.328  

2 Caringin    
2.900  

     
18  

       
276  

         
658  

    
1.298  

     
249  

     
158  

     
23  

   
3.390  

        
259  

   
4.758  

        
44  

     
6.468  

    
1.290  

    
1.150  

3 Cisewu     
1.310  

 -         
490  

               
-  

    
1.369  

 -       
922  

   
113  

 -   -         
666  

     
168  

     
9.391  
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4 Mekarmukti         
193  

     
80  

          
80  

           
72  

          
93  

        
26  

     
255  

 -     
4.601  

          
43  

         
12  

        
65  

     
1.334  

       
210  

    
1.210  

Sumber; 

Perkebunan 

Potensi perkebunan di Kabupaten Garut cukup besar dengan luas mencapai 46.555,00 Ha. 

Potensi tesebut terdiri ke dalam tanaman perkebunan rakyat, perkebunan besar negara (PTP) 
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dan perkebunan besar swasta. Terdapat 22 jenis komoditas yang dibudidayakan oleh masyarakat 

sekitar sebagai mata pencarian 

Komoditas unggulan Kecamatan Caringin antara lain aren, kelapa, kopi robusta, dan tebu. 

Komoditas unggulan Kecamatan Cisewu antara lain aren, cengkeh, kelapa, kopi robusta, nilai, 

dan sereh wangi. Komoditas unggulan Kecamatan Mekarmukti antara lain aren, kelapa, kopi 

robusta, tebu. Komoditas unggulan Kecamatan Bungbulan antara lain aren, cengkeh, dan kelapa.  

Tabel 7. Jumlah Produksi Perkebunan Per Kecamatan Tahun 2015 

No Nama 
Kecamatan 

Produksi (Ton) 
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1 Bungbulang 98,0 67,2 - - - 253,0 - 29,6 1,5 - - 41,0 - 8,0 4,2 

2 Caringin 158,0 15,1 6,5 - - 132,0 - 246,0 21,8 - - 331,0 - - - 

3 Cisewu 116,0 69,0 6,2 - - 205,0 - 117,0 81,6 - 103,0 - 38,0 15,0 9,7 

4 Mekarmukti 192,0 15,3 0,2 - - 161,0 - 92,0 - - - 182,0 - 2,3 - 

Sumber: Garut Dalam Angka Tahun 2015 

 

Keberadaan lembaga pertanian di Kabupaten Garut juga menopang kegiatan perkebunan. 

Terdapat 569 kelompok tani, 5 buah koperasi, 2 asosiasi pertanian, 10 Kelompok Usaha 

Bersama, 14 orang penangkar benih dan bibit, dan unit penyuling sejumlah 77 unit. Dari sisi 

ketenagakerjaan, terdapat 12.777 pekerja yang terlibat dalam kegiatan perkebunan 

besar.Sebanyak 173 orang diantaranya merupakan pekerja kantoran. Sebanyak 1.233 orang 

tenaga bulanan atau sekitar 9.6 persen, 3.364 pekerja merupakan pekerja harian tetap (26.3%) 

dan 8.007 orang pekerja yang merupakan tenaga harian lepas atau sebanyak 62.6 % 

Kehutanan 

Mengacu pada KEPMENHUT No.195/KPTS/II/2003, luas kawasan hutan di Kabupaten 

Garut pada tahun 2010 sebesar 103.307,70 Ha atau 35% dari luas Kabupaten Garut. Luas hutan 

tersebut terdiri dari Hutan Lindung 75.944 Ha (78,5%), Hutan Suaka Alam dan Wisata 21.797,05 

Ha (22,52%), Hutan Produksi Terbatas (HPT) 5.400,42 Ha (5,6%), dan Hutan Produksi Tetap 

166,10 Ha (17,16%). Pada wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya terdapat Hutan Rakyat 

seluas 4.702 Ha.Kecamatan Caringin memiliki hutan rakyat terbesar dengan luas 3.450 Ha.Hutan 
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rakyat Kabupaten Garut memproduksi beberapa komoditas kayu, dari yang terbesar, diantaranya 

Albazia, Afrika, Rimba, Mahoni, Jati, dan Kihiang. 

Peternakan 

Pada wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya populasi ternak relatif merata pada lima 

kecamatan. Populasi ternak terbesar ialah populasi Domba dengan jumlah Kabupaten Garut 

memiliki komoditas unggulan ternak yaitu Domba dengan jumlah 123.217 ekor pada tahun 

2013.Domba Garut sudang sangat terkenal di Indonesia dan menjadi potensi wisata dengan adu 

dombanya. Selain itu hewan lainnya yang menjadi populasi ternak di Kabupaten Garut ialah sapi 

potong, kerbau, kambing, itik, dan ayam buras. 

Tabel 8. Jumlah Ternak Besar dan Unggas Rancabuaya di Garut Tahun 2015 

No Nama Kecamatan 

Jumlah Ternak (Ekor) 
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1 Bungbulang 1.200 1.587 3.820 33.331 2.217 26.971 

2 Caringin 720 598 4.104 18.539 3.604 22.351 

3 Cisewu 316 922 2.405 23.906 4.109 24.934 

4 Mekarmukti 1.250 137 3.844 21.734 9.908 24.834 

   Sumber: Garut Dalam Angka Tahun 2015 

Tabel 9. Luas Hutan Rakyat Rancabuaya di Garut Tahun 2015 

No Kecamatan 
Luas Hutan Rakyat 

(Ha) 

1 Caringin 3.450 

2 Cisewu 214 

3 Bungbulang 368 

4 Mekarmukti 7 

   Sumber: Garut Dalam Angka Tahun 2015 
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Perikanan 

Sebagai daerah pesisir, WPP Rancabuaya memiliki potensi perikanan laut. Potensi ikan 

laut di WPP Rancabuaya Lobster, ikan Kakap Merah, Layar, Tenggiri, Tongkol, Banjar dan 

lainnya.  Sementara di perairan umum terdapat Ikan Mas, Nila, Jambal, Tagih dan ikan lainnya 

Pembangunan sektor perikanan dan kelautan merupakan bagian dari pembangunan 

ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya serta para 

nelayan dan petani ikan pada khususnya. Untuk memacu perkembangan dan pertumbuhan 

usaha perikanan serta peningkatan taraf hidup nelayan, Pemerintah menyediakan berbagai 

fasilitas yang dibutuhkan nelayan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan 

Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). 

Pada saat ini di Kawasan Rancabuaya telah memiliki 1 unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Pelabuhan Ciliab yang memiliki kelengkapan perahu dan alat tangkap yang ke depannya perlu 

dikembangkan atau ditata ulang. Selain TPI, di Kawasan Racabuaya perlu dibangun PPI 

Rancabuaya, dimana kedepannya mempunyai peran dan fungsi sebagai pusat perikanan laut di 

Kecamatan Caringin khususnya dan di Garut Selatan pada umumnya dalam upaya peningkatan 

pendapatan nelayan.  Kegiatan PPI Rancabuaya akan diarahkan pada usaha meningkatkan 

kontribusi sektor perikanan dalam upaya menunjang peran serta laju pertumbuhan sektor 

perikanan dalam pembangunan nasional. 

 

Pertambangan 

Wilayah Rancabuaya memiliki potensi pertambangan bahan galian yang cukup signifikan. 

Berdasarkan data Dinas SDAP Kabupaten Garut 2011 Dalam Angka 2013 di wilayah ini terdapat 

Emas dmp, Pasir Besi, Bijih Besi, Batu Templek, Pasir & Sirtu, Batu Andesit, Batugamping, Batu 

½ permata, dan Granit. 

Secara detail mengenai komditas pertambangan dimaksud diatas diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Batu Setengah Permata 

Bahan galian ini dikenal juga sebagai batu aji atau batu mulia. Bahan galian ini dijumpai di 

Kabupaten Garut bagian selatan tersebar antara lain di Blok Cilending, Blok Cigajah dan Blok 

Kiara Payung, Desa Sukarame, Kecamatan Caringin dengan jumlah cadangan terkira 9.035 ton 

dengan mutu yang bervariasi. 
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Berdasarkan mutu dapat dipegunakan sebagai bahan perhiasan (kalung, gelang, cincin) 

ataupun sebagai bahan rumah tangga (meja, patung, asbak, dan sebaginya).Jenisnya sangat 

beragam seperti krisopras - Jamrud Garut, native copper (Batu Urat Tembaga), agat, 

kuarsa/kalsedon (kecubung), kriskola, jaspir, fosil kayu terkersikkan, dan lain-lain. Peluang 

ekspor ke mancanegara cukup cerah dimana krisopras bisa mencapai harga US$ 300/kg.dan 

fosil kayu pancawarna US$ 25/kg. 

2. Batu Templek 

Saat ini merupakan batu ornamen yang cukup populer di Indonesia, umumnya 

dipergunakan untuk desain eksterior perkantoran, bisnis, dan perumahan.Batu templek adalah 

salah satu jenis batu vulkanik lelehan atau andesit dengan struktur berlembar. Proses 

pembentukannya berasosiasi dengan aktifitas vulkanik.Kecamatan Cisewu, seperti Pasir 

Ciaseup, Kampung Ciawitali (Desa Girimukti), Kampung Lio, Cipicing, Ciguntur, Cilumbu dan 

Dataran Loa (Desa Cisewu). Dengan total cadangan tekira (saat ini) yaitu 1,8 juta m3 didukung 

kualitas yang cukup tinggi (super) disertai permintaan konsumen dari waktu ke waktu meningkat, 

akan memberikan prospek yang cukup menjanjikan. 

3. Batu Belah 

Batu belah sebagai batuan dari lava, komponen breksi gunung api dan batuan beku intrusi, 

umumnya menempati daerah resapan dan lingkungan mata air sehingga penambangannya 

memerlukan kehati-hatian agar tidak merusak lingkungan. Lokasi batu belah yang dianggap 

potensi yaitu Kecamatan Bungbulang dan Cisewu. 

4. Batu Silika 

Batu Silika dapat dimanfaatkan sebagai batu hias, mempunyai sifat fisik berwarna 

keputihan, coklat, putih susu, coklat muda-tua, kemerahan, ungu, kekuningan, hijau dan agak 

tembus cahaya. Batu Silika sebagai komponen batuan breksi andesit dengan lokasi bahan galian 

di Pr. Syangheulang, Kecamatan Bungbulang, terdapat di lembah dan dasar sungai. Sehingga 

untuk penambangannya memerlukan kehati-hatian demi kelestarian lingkungan. 
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Tabel 10. Daerah Prospektif Penghasil Tambang di Rancabuaya di Garut 

No Bahan Galian Lokasi (Kec) 

1.  Emas dmp. Cisewu, Caringin, Bungbulang, 
Mekarmukti, 

2.  Batu Templek Cisewu, Caringin 

3.  Pasir & Sirtu Cidaun 

4.  Batu Andesit Cisewu, Cidaun 

5.  Batugamping Caringin, Cidaun 

6.  Batu 1/2 
permata 

Caringin, Cisewu, Bungbulang 

7.  Granit Bungbulang 

                    Sumber: Dinas SDAP Kabupaten Garut 2011 

Pariwisata 

Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata 

cukup banyak dari alam, budaya, dan keseniannya. Namun karena kurang dikelola dengan baik 

maka potensi tersebut belum dikenal oleh banyak orang. Letaknya di bagian selatan Kabupaten 

Garut membuat PP Rancabuaya memiliki potensi pantai yang banyak diantaranya Pantai 

Cijayana, Pantai Rancabuaya, Pantai Cicalobak 

 

Tabel 11.Obyek Wisata Rancabuaya di Garut 

No Kecamatan Obyek Wisata 

1 Caringin Pantai Rancabuaya 

2 
Cisewu Sumber air panas atau Cipanas, serta 

kawasan hutan di Pamupusan 

3 Bungbulang Pantai Cijayana 

4 Mekarmukti Pantai Cicalobak 

Sumber: 

Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata di Kabupaten Garut pada tahun 2012 

sebanyak 2.014.766 orang, sebanyak 6.020 orang merupakan wisatawan mancanegara dan 
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2.008.746 orang merupakan wisatawan domestik. Hal ini menjadi peluang bagi Wilayah Pusat 

Pertumbuhan Rancabuaya sebagai kawasan pariwisata di Kabupaten Garut. 

 

 

Gambar 2.(a) Pantai Cicalobak ; (b) Muara Sungai Rancabuaya 

 

Pantai Rancabuaya ialah sebuah pantai yang berada di Garut dengan ketinggian pantainya 

0-200 meter diatas permukaan air laut. Pantai ini memiliki perairan yang berwarna biru dengan 

bau yang normal dan temperatur juga normal. Ketinggian gelombangnya mencapai 1 meter 

dengan material dasar lautnya yang berupa pasir halus, batu karang dan pasir kasar termasuk di 

sepanjang garis pantai.Kemiringan lautnya landai serta banyak ditumbuhi oleh rumput laut dan 

gangga hijau sebagai flora yang dominannya. 

Stabilitas pantainya cukup baik karena memiliki tingkat abrasi yang rendah. Adapun yang 

menjadi flora dominan yang tumbuh di tepi pantainya ialah pohon kelapa dan pohon ketapang. 

Kualitas lingkungan pantai ini cukup baik dan hampir tidak memiliki pencemaran—mungkin 

karena belum terlalu banyak pengunjung yang datang kesini. Pantai ini juga memiliki visabilitas 

bebas dengan tingkat kebisingan yang rendah. 

 

3.1.2. Kondisi Baseline Infrasruktur 

Fasilitas Pendidikan 

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam suatu daerah. Pendidikan 

merupakan indikator yang dapat mencerdaskan bangsa di kemudian hari. Pendidikan pun 

menjadi modal bagi penduduk untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu saran pendidikan 

menjadi sarana yang penting di suatu daerah. Jumlah sarana pendidikan di Wilayah Pusat 
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Pertumbuhan Rancabuaya sudah cukup baik dan memenuhi kebutuhan penduduknya. Hal ini 

juga didukung dengan jumlah dan kapabilitas guru yang dapat meningkatkan kopetensi anak 

didiknya. Jumlah sarana dan jumlah guru ini dapat disesuaikan kemudian mengingat jumlah 

kelompok usia muda menjadi dominan pada wilayah ini. 

Tabel 12.Jumlah Fasilitas Pendidikan di Rancabuaya Kab. Garut Tahun 2014 

No Kecamatan TK SD MI SMP MTs SMA MA 

1 Caringin 18 25 
 

9 5 2 1 

2 Cisewu 
 

27 9 4 3 2 2 

3 Bungbulang 24 50 9 11 7 4 1 

4 Mekarmukti 5 12 
 

3 2 2 
 

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2015 

 

Fasilitas Kesehatan 

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan sosial.Upaya 

pemerintah untuk meningkatkan derajat ksehatan masyarakat salah satunya dengan 

menyediakan sarana dan prasarana kesehatan. Sarana kesehatan di Wilayah Pusat 

Pertumbuhan Rancabuaya masih terhitung rendah. Jumlahnya belum termasuk jumlah ideal 

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Setiap kecamatan sudah memiliki 

masing-masing 1 puskesmas, namun masih terdapat puskesmas yang belum berbentuk UPTD 

sehingga belum bisa rawat inap pasien. Jumlah tenaga kesehatan pun masih kurang pada wilah 

ini.Seluruh kecamatan pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya menjalankan program 

keluarga berencana dengan baik. 

Tabel 13. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Rancabuaya Kab. Garut Tahun 2014 

Kecamatan Puskesmas Pustu Polindes Posyandu 
Praktek 
Dokter 

Praktek 
Bidan 

Apotik 

Caringin 1 3 1 44 1 7 - 

Cisewu 1 2 3 50 - 9 - 

Bungbulang 1 8 4 88 3 14 2 

Mekarmukti 1 2 - 39 - - - 

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2015 
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Fasilitas Peribadatan 

Penduduk Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya menganut agama Islam.Sarana 

peribadatan yang ada pada wilayah ini terdiri dari masjid, mushola, dan langgar.Setiap 

kecamatan sudah memiliki fasilitas peribadatan yang cukup sehingga penduduk dapat beribadat 

dengan baik. 

Tabel 14. Jumlah Fasilitas Peribadatan di Rancabuaya Kab. Garut Tahun 2014 

Kecamatan 
Masjid 
Besar 

Masjid 
Jami 

Mushola Langgar Ga/Wh/Pr Jumlah 

Caringin 1 118 27 23 - 169 

Cisewu 1 146 24 88 - 259 

Bungbulang 1 162 142 161 - 466 

Mekarmukti 1 50 - 40 - 91 

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2015 

 

Fasilitas Pemerintahan/Pelayanan Umum 

Tersedianya fasilitas pemerintah atau pelayanan umum dapat menciptakan keamanan, 

kenyamanan, dan kelancaran pergerakan dan komunikasi antara pemerintah dengan 

masyarakat. Fasilitas pelayanan umum di Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya sudah cukup 

baik dan merata di seluruh kecamatan. 

Tabel 15. Fasilitas pelayanan umum di Rancabuaya Kab Garut Tahun 2013 

Kecamatan 
Fasilitas Pemerintahan/Pelayanan Umum Jumlah 

Kecamatan Kelurahan Desa RW RW 

Caringin 1 - 6 52 208 267 

Cisewu 1 - 9 66 233 309 

Bungbulang 1 - 13 116 387 517 

Mekarmukti 1 - 5 42 124 172 

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2013 

 

Kondisi Air Bersih 

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat utama dalam kehidupan 

manusia.Begitu pula dalam suatu pembangunan, air bersih merupakan kebutuhan yang paling 
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mendasar dalam setiap kegiatannya.Tersedianya air bersih menjadi hal pokok dan mutlak dalam 

kegiatan sehari-hari. Masyarakat Rancabuaya belum menjadi pelanggan air bersih seperti 

kecamatan lainnya di Kabupaten Garut. Kebutuhan air bersih berasal dari sumur yang terdapat 

pada masing-masing rumah masyarakat dengan kedalaman 5-10 m. Hal ini menjadi salah satu 

kendala pembangunan karena menjadi kesulitan bagi masyarakat saat datangnya musim 

kemarau. 

Kondisi Air Limbah/Kotor 

Pembuangan air limbah di Rancabuaya dilakukan secara individual pada masing-masing 

rumah tangga. Sistem air limbah yang digunakan ialah sanitasi setempat (onsite sanitation). Air 

limbah WC dan toilet menggunakan tangki septik atau cubuk sebagai sarana pengolahannya, 

sedangkan untuk air limbah bekas cuci atau air limbah dapur belum dilakukan pengolahan dan 

langsung dibuang ke saluran drainase dan sungai terdekat. 

Kondisi Listrik 

Listrik merupakan kebutuhan penunjang utama bagi kegiatan sehari-hari manusia. 

Tersedianya jaringan listrik dengan pendistribusian yang baik dapat mempermudah kegiatan 

ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Pada Rancabuaya saat ini sudah terlayani oleh 

jaringan listrik PT. PLN meskipun pada beberapa desa baru dialiri listrik pada tahun 2011. 

Kondisi Telekomunikasi  

Kebutuhan pelayanan komunikasi penting agar informasi dan komunikasi dapat terjadi 

dengan mudah. Sarana komunikasi di Rancabuaya belum relatif baik hal tersebut ditunjukan 

meskipun beberapa provider telepon seluler yang sudah masuk pada desa-desa sebagai 

komplementer bagi pelayanan telepon kabel, namun masih harus dilengkapi dengan 

pembangunan menara atau tower bagi pelayannya agar komukasi lebih baik lagi. 

Kondisi Drainase 

Drainase merupakan saluran air hujan yang dapat menampung dan mengalirkannya 

secepat mungkin ke dalam saluran pembuangan agar tidak timbul genangan. Kondisi drainase 

yang baik akan memberikan kenyamanan dan tidak menimbulkan bibit penyakit. Jaringan 

drainase di Rancabuaya terdiri dari drainase utama berupa sungai-sungai besar seperti Sungai 

Cihideung, Sungai Cipancong, dan Gunung Herang. Sedangkan jenis saluran drainase lainnya 

berupa saluran terbuka yang mengalirkan air hujan yang terdapat pada jaringan jalan utama 

maupun jalan lingkungan. 
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Kondisi Persampahan 

Kondisi persampahan menjadi hal yang diperhatikan karena menyangkut kenyamanan 

kegiatan sehari-hari. Kondisi persampahan menjadi urusan semua pihak dalam menghasilkan 

maupun mengelola sampah tersebut demi kepentingan dan kenyamanan bersama.Pelayanan 

sampah di Rancabuaya belum maksimal. Pengelolaan sampah pun masih dilakukan dengan 

membuang sampah pada halaman rumah, pada tanah kosong, atau dengan cara dibakar. Saat 

ini telah direncanakan adanya TPPAS di Kecamatan Caringin. 

Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi 

Transportasi merupakan fungsi pelayanan publik yang menjadi katalisator dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Tersedianya jasa transportasi 

yang baik dapat mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas 

dengan harga terjangkau baik di perkotaan maupun perdesaan, mendukung peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta dapat melancarkan 

distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Transportasi 

darat di Kabupaten Garut secara umum didukung oleh jaringan jalan, terminal, dan kereta api. 

Kondisi jaringan jalan di Jawa Barat bagian Selatan termasuk dalam kategori tertinggal secara 

kualitas maupun kuantitas. 

Terminal menjadi fasilitas pada transportasi darat yang melengkapi kelancaran pergerakan. 

Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya memiliki terminal di Kecamatan Bungbulang. Selain itu 

untuk jalur kereta api di Jawa Barat bagian Selatan saat ini hanya tersedia di Ciamis Selatan yang 

menghubungkan Banjarsari-Padaherang-Kalipucang-Pangandaran-Parigi-Cimerak. Lajur kereta 

api bisa dikembangkan kembali untuk Jawa Barat bagian selatan karena dapat menjadi alternatif 

jalur horizontal dan meningkatkan pergerakan serta berdampak pada kegiatan ekonomi Jawa 

Barat bagian Selatan.  

Rancabuaya yang berada pada bagian selatan Jawa Barat memberikan kondisi strategis 

pada wilayah lautnya. Perhubungan laut menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam pengembangan transportasi. Terdapat Pelabuhan nelayan/Pelabuhan Pendaratan Ikan 

(PPI) Rancabuaya di Kecamatan Caringin. Pelabuhan yang berkembang di Kabupaten Garut 

terdapat pada Desa Pamalayan, Kecamatan Pamengpeuk yang merupakan Pelabuhan 

nelayan/Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tipe A. Selain itu terdapat juga PPI Sancang di 

Kecamatan Cibalong dan PPI Cimari di Kecamatan Pakenjeng. Transportasi udara yang tersedia 

di Rancabuaya terdapat di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Ciamis, yaitu Bandara Nusawiru yang 
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berfungsi sebagai bandara komersial yang mendukung pergerakkan komoditas perikanan 

Pangandaran ke Kota Bandung, Jakarta, dan ke luar negeri. Selain itu terdapat pula landasan 

khusus di Kecamatan Cikelet. 

 

Gambar 3. Pasar Rancabuaya 

 

3.1.3. Kondisi Sumberdaya Manusia 

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2012 berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Garut sebanyak 2.485.732 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.257.451 

jiwa dan perempuan sebanyak 1.228.281 jiwa, meningkat 1,63% dari Tahun 2011 sebanyak 

2.445.911 jiwa. Selama periode Tahun 2009-2012, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 

Kabupaten Garut mengalami tren yang relatif stabil berkisar antara 1,10% - 1,63 %. Dengan luas 

wilayah 3.065,19 Km2, tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2012 mencapai rata-rata 

sebesar 810,96 jiwa/ km2 mengalami peningkatan sekitar 34 orang per km2 bila dibandingkan 

dengan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2009 rata-rata sebesar 776,78 jiwa/ km2. Pada 

Tahun 2013, jumlah penduduk diproyeksikan kembali meningkat 1,6 % menjadi sebanyak 

2.525.483 jiwa dengan tingkat kepadatan 823,92 jiwa/ km2. Sedangkan penduduk Rancabuaya 

tersebar di 5 (lima) kecamatan. Dengan luas total 73.272,44 Ha, wilayah ini memiliki jumlah 

penduduk sebesar 211.979 jiwa pada tahun 2013. 
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Tabel 16.Jumlah Penduduk Rancabuaya Tahun di Garut 2011 – 2014 

No Kecamatan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 

1 Caringin 29.606 30.094 31.936 31.658 

2 Cisewu 32.998 33.576 36.952 33.614 

3 Bungbulang 59.715 60.720 63.705 63.722 

4 Mekarmukti 15.653 15.918 16.656 16.444 

     Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2015 

 

Tabel 17.Luas Lahan, Jumlah Penduduk Rancabuaya di Garut Tahun 2014 

No Kecamatan 
Luas Lahan 

(Ha) 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 

Jiwa/Ha 

1 Caringin 13.526,00 31.658 2,34 

2 Cisewu 13.032,74 33.614 2,58 

3 Bungbulang 15.222,70 63.722 4,19 

4 Mekarmukti 3.540,00 16.444 4,65 

     Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2015 

 

Dari total 211.979 jiwa di Rancabuaya Kab Garut, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 

107.327 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 104.652 jiwa. Jumlah penduduk 

usia 15-64  tahun merupakan jumlah penduduk terbanyak pada wilayah ini. 

Tabel 18. Penduduk Rancabuaya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 

No Kecamatan 
Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 Caringin 16.019 15.639 31.658 

2 Cisewu 16.924 16.690 33.614 

3 Bungbulang 32.121 31.601 63.722 

4 Mekarmukti 8.201 8.243 16.444 

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2015 
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Tabel 19. Penduduk Rancabuaya Menurut Kelompok Umur 

No Kecamatan 
Kelompok Umur 

Total 
0 - 14 15 - 64 > 65 

1 Caringin 10.817 18.575 2266 31.658 

2 Cisewu 9.501 22.129 1984 33.614 

3 Bungbulang 20.347 39.158 4217 63.722 

4 Mekarmukti 5.262 10.201 981 16.444 

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2015 

 

Pendidikan 

Indeks Pendidikan Kabupaten Garut pada tahun 2008 adalah 81,70 point dengan nilai Rata-

Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 7,1 tahun dan Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 98,89%. 

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi terdapat pada 

kelompok umur 7-12 tahun yaitu 97.95 %. Kondisi bidang pendidikan juga memperlihatkan bahwa 

angka putus sekolah (APTS) tertinggi terdapat pada jenjang SLTP yaitu sebesar 36,83. Apabila 

ditinjau dari jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah siswa, maka rasio jumlah guru 

dan murid pada tahun 2008 yaitu Rasio guru terhadap murid untuk jenjang TK sebanyak 1 orang 

guru berbanding 12 murid TK, Rasio terhadap murid SD sebanyak 1 guru berbanding 30 murid, 

Untuk SMP sebanyak 1 guru berbanding 15 murid, untuk SMA sebanyak 1 guru berbanding 12 

murid, dan untuk SMK sebanyak 1 guru berbanding 12 murid. 

3.1.4. Kondisi Perkembangan Kegiatan Ekonomi 

Salah satu metoda yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi adalah melalui pencapaian indikator makro ekonomi. Komponen-

komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto, Laju 

Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. 

1. Produk Domestik Regional Bruto 

Secara umum PDRB Kabupaten Garut terus meningkat dari tahun 2010 sampai dengan 

2014. Pada tahun 2010 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut Atas Dasar Harga 

Berlaku Menurut Lapangan Usaha sebesar Rp. 25.465.221.900.000 dan pada tahun 2014 

sebesar Rp. 37.085.187.700.000. Peningkatan PDRB dimaksud terjadi di hampir seluruh sektor 

yang diperhitungkan dalam produk domestic regional bruto. 

Tabel 20. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Berlaku 
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2010─2014 
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Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013* 2014** 

A Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan 

10.274.621,5 11.139.939,6 11.781.702,6 13.118.170,9 14.504.538,2 

B Pertambangan 
dan Penggalian 

924.494,4 980.077,0 882.684,9 917.632,7 930.398,0 

C Industri 
Pengolahan 

1.890.139,9 2.063.039,8 2.204.903,7 2.438.999,9 2.723.905,0 

D Pengadaan Listrik 
dan Gas 

15.797,6 16.216,3 16.771,2 15.003,5 17.486,6 

E Pengadaan Air, 
Pengelolaan 
Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

11.784,8 12.975,7 14.271,9 15.990,1 16.908,5 

F Konstruksi 1.356.154,8 1.547.329,9 1.739.077,6 1.958.534,0 2.157.687,6 

G Perdagangan 
Besar dan 
Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda 
Motor 

5.045.739,3 5.636.722,6 6.268.097,8 7.028.266,5 7.569.557,8 

H Transportasi dan 
Pergudangan 

880.384,4 933.792,9 1.000.534,6 1.128.396,8 1.294.335,9 

I Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

813.285,0 907.481,8 1.018.104,1 1.114.880,8 1.219.424,3 

J Informasi dan 
Komunikasi 

508.230,9 574.561,4 583.577,3 637.000,7 708.271,1 

K Jasa Keuangan 
dan Asuransi 

593.571,6 666.040,2 766.434,9 881.338,7 1.007.840,7 

L Real Estat 386.664,8 441.614,8 491.543,6 553.676,4 607.887,5 

M,N Jasa Perusahaan 126.707,3 135.706,1 147.160,6 161.894,9 176.781,8 

O Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial 
Wajib 

981.613,6 1.118.827,9 1.266.682,3 1.286.500,2 1.399.802,8 

P Jasa Pendidikan 815.008,6 979.424,6 1.152.410,2 1.303.486,1 1.518.429,1 
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Q Jasa Kesehatan 
dan Kegiatan 
Sosial 

158.375,9 177.192,6 189.541,3 196.419,9 214.854,9 

R,S,T,U Jasa lainnya 682.647,6 777.489,5 840.972,3 931.318,3 1.017.077,9 

Produk Domestik Regional 
Bruto 

25.465.221,9 28.108.432,6 30.364.470,8 33.687.510,5 37.085.187,7 

Produk Domestik Regional 
Bruto Tanpa Migas 

24.618.882,4 27.213.197,0 29.575.074,2 32.873.875,6 36.269.500,9 

* Angka sementara   
** Angka sangat sementara 
Sumber : BPS Kabupaten Garut  
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Tabel 21. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut Atas Dasar 
Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011 - 2014 

Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014** 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,77 1,51 3,23 1,87 

B Pertambangan dan Penggalian -1,67 -12,95 6,58 1,21 

C Industri Pengolahan 3,80 3,39 6,35 6,36 

D Pengadaan Listrik dan Gas 5,31 3,02 5,31 4,81 

E Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

6,76 6,76 5,29 5,01 

F Konstruksi 10,09 8,56 7,42 5,86 

G Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

7,68 7,22 5,52 6,15 

H Transportasi dan Pergudangan 5,13 4,48 4,17 8,09 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

7,01 7,62 4,55 5,16 

J Informasi dan Komunikasi 13,13 1,53 9,22 15,09 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 8,55 7,12 9,12 8,31 

L Real Estat 10,20 8,57 7,43 7,67 

M,N Jasa Perusahaan 4,93 4,31 6,43 5,11 

O Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

-0,85 10,07 -2,99 0,83 

P Jasa Pendidikan 17,58 10,28 8,65 12,23 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,28 5,99 3,36 6,58 

R,S,T,U Jasa lainnya 12,99 6,45 5,81 8,25 
 

  
    

Produk Domestik Regional Bruto 4,95 4,07 4,76 4,81 

Produk Domestik Regional Bruto Tanpa 
Migas 

5,20 4,66 4,71 4,92 
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2. PDRB Per Kapita 

PDRB per kapita Kabupaten Garut berdasarkan Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan 

Usaha menunjukan terus naik selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014. PDRB perkapita 

pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 12.090.000 meningkat sebesar Rp. 1.580.000 bila 

dibandingkan dengan tahun 2010. Dibandingkan dengan pendapatan perkapita Provinsi Jawa 

Barat, maka angka pendapatan perkapita dimaksud masih jauh dibawah pendapatan perkapita 

Provinsi Jawa Barat. 

Tabel 22. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (juta 
rupiah) 2010─2014 

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013* 2014** 

A Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

4,24 4,27 4,28 4,38 4,42 

B Pertambangan dan Penggalian 0,38 0,37 0,32 0,34 0,34 

C Industri Pengolahan 0,78 0,80 0,82 0,86 0,91 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

E Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

F Konstruksi 0,56 0,61 0,65 0,70 0,73 

G Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

2,08 2,22 2,35 2,46 2,58 

H Transportasi dan Pergudangan 0,36 0,38 0,39 0,40 0,43 

I Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

0,34 0,36 0,38 0,39 0,41 

J Informasi dan Komunikasi 0,21 0,23 0,24 0,25 0,29 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 

L Real Estat 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 

M,N Jasa Perusahaan 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 



45 

 

 

O Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

0,41 0,40 0,43 0,42 0,41 

P Jasa Pendidikan 0,34 0,39 0,43 0,46 0,51 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 

R,S,T,U Jasa lainnya 0,28 0,31 0,33 0,35 0,37 

PDRB Per Kapita 10,51 10,91 11,23 11,64 12,09 

PDRB Per Kapita Tanpa Migas 10,16 10,57 10,94 11,34 11,79 

 

3.2. Kondisi Wilayah Rancabuaya di Kabupaten Cianjur 

3.2.1. Kondisi Potensi SDA dan Lingkungan 

Karakteristik topografi Rancabuaya di Kab.Cianjur sebelah utara terdiri dari dataran tinggi 

dan pegunungan, sedangkan bagian selatan sebagian besar merupakan daerah tepi pantai atau 

pesisir. Rancabuaya memiliki ketinggian 0-1500 mdpl.Bagian utara, timur, dan barat Wilayah 

Pusat Pertumbuhan Rancabuaya secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi 

alam berbukit-bukit dan pegunungan, sedangkan kondisi alam daerah selatan sebagian besar 

permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam.Corak alam di daerah selatan 

diwarnai dengan potensi alam dan keindahan pantai dan Samudera Hindia. 

Tabel 23.Tipologi Fisik Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya 

Kecamatan Desa 
Pesisi/Tepi 

Pantai 

Lembah/ 

Aliran 

Sungai 

Lereng/ 

Punggung Bukit 
Dataran Puncak 

Cidaun Karyabakti v - - v - 

Sukapura v - - v - 

Cisalak v - - v - 

Jayapura v - - v - 

Kertajadi v - - v - 

Cidamar v - - v - 

Karangwangi v - - v - 

Cimaragang - v - - - 

Gelarpawitan - v - - - 

Neglasari - v - - - 
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Cibuluh - - - - v 

Puncakbaru - - - - v 

Mekarjaya - - - - v 

Gelarwangi - - - - v 

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015 

Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya memiliki bentang alam yang terbagi dalam 4 

(empat) satuan morfologi yaitu: satuan morfologi kerucut gunung api, satuan morfologi perbukitan 

berelief kasar, satuan morfologi perbukitan berelief halus, dan satuan morfologi pedataran. Jenis 

tanah di Rancabuaya kab Cianjur meliputi jenis tanah aluvial, litosol, dan asosiasi podsolik. 

Kondisi tanah tersebut memiliki sifat-sifat yang dapat menjadi potensi maupun kendala dalam 

pemanfaatan lahan tertentu. Berikut adalah sifat-sifat tanah berdasarkan jenis tanah di wilayah 

Kabupaten Garut: 

• Tanah Litosol 

Jenis tanah ini umumnya memiliki penampang tebal, tanah atasnya mengandung beberapa 

persen bahan organik, berwarna coklat, kuning, hingga kemerahan. Bersifat berbutir, teguh, 

mantap, mengandung kaolinit, bersifat tidak plastis, dan dapat diolah pertanian sepanjang tahun. 

Secara kimia tanah, jenis tanah ini miskin hara, pH rendah (4,5 – 5,0), unsur N miskin sehingga 

perlu pemupukan sempurna untuk pertanian. Jenis tanah ini bersifat meniris, tahan terhadap 

erosi. 

• Tanah Podsolik 

Jenis tanah ini bersifat gembur dan mempunyai perkembangan penampang. Cenderung tidak 

seberapa mantap dan teguh, peka terhadap pengikisan. Dari segi kimia, jenis tanah ini asam dan 

miskin, lebih asam dan lebih miskin dari tanah latosol. Untuk keperluan pertanian, jenis tanah ini 

perlu pemupukan lengkap dan tindak pengawetan. Untuk jenis tanah podsolik coklat biasanya 

dipakai untuk hutan lindung. 

3.2.2. Potensi Pengembangan Wilayah 

Karakteristik Rancabuaya Kab. Cianjur merupakan dataran rendah sampai tinggi, 

menggambarkan banyak potensi di wilayah pusat pertumbuhan Rancabuaya, baik di sektor 

pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan dan pariwisata. 
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Pertanian 

Komoditas utama dari pengolahan pertanian di wilayah ini ialah padi, tanaman pangan, dan 

hortikultura. Kecamatan Cidaun termasuk sepuluh kontributor utama produksi padi di Kabupaten 

Cianjur. Produksi padi di Kecamatan Cidaun sebesar 41.952 ton pada tahun 2014.Selain itu 

tanaman pangan lainnya yang memiliki jumlah produksi cukup besar ialah jagung, ubi kayu, dan 

kacang tanah. 

Tabel 24. Jumlah Produksi Padi Per Desa Tahun 2014 

Kecamatan Desa/Kelurahan Lahan 
Sawah 

Luas 
Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Rata-rata 
Produksi 
(Ton/Ha) 

Cidaun Karyabakti 62,50 
   

 
Sukapura 354,00 

   

 
Cisalak 344,00 

   

 
Jayapura 180,00 

   

 
Kertajadi 101,00 

   

 
Cidamar 440,00 

   

 
Karangwangi 265,00 

   

 
Cimaragang 120,90 

   

 
Gelarpawitan 275,00 

   

 
Neglasari 225,30 

   

 
Cibuluh 288,00 

   

 
Puncakbaru 236,10 

   

 
Mekarjaya 300,00 

   

 
Gelarwangi 125,00 

   

Total Kec. Cidaun 3.316,80 7.906,00 41.925,00 5,30 

Sumber : Kecamatan Cidaun Dalam Angka, 2015 
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Tabel 25. Jumlah Produksi Palawija Kecamatan Cidaun Tahun 2014 

No Nama 
Kecamatan 

Produksi (Ton) 

Ubi Jalar Ubi Kayu Kacang Tanah Kacang Jagung 

1 Cidaun 268 5.487 3.513 910 5.870 

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2015 

 

Tabel 26. Jumlah Produksi Sayur-sayuran Kecamatan Cidaun Tahun 2014 

No 
Nama 

Kecamatan 

Produksi (Ton) 

Kacang 
Merah 

Kacang 
Panjang 

Cabe 
Besar 

Cabe 
Rawit 

Terung Ketimun 

1 Cidaun - 9 58 13 12 17 

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2015 

 

Perkebunan 

Tabel 27. Jumlah Produksi Perkebunan Kecamatan Cidaun Tahun 2014 

No Nama Kecamatan 

Produksi (Ton) 

Aren Cengkeh Kakao Kapuk Kelapa Kelapa Hibrida Kopi Robusta Pinang 

1 Cidaun 520,8 129,9 10,5 20,6 3750,5 49,8 21,6 52,7 

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2013 

 

Kehutanan 

Tabel 28. Luas Hutan Rakyat Rancabuaya di Cianjur Tahun 2013 

No Kecamatan 
Luas Hutan Rakyat 

(Ha) 

1 Cidaun 663 

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2013 
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Peternakan 

Pada sektor peternakan di Kabupaten CIanjur ialah sapi potong, kerbau, kambing, itik, dan ayam 

buras. 

Tabel 29. Jumlah Ternak Besar dan Unggas di Rancabuaya Kab. Cianur Tahun 2014 

No Nama Kecamatan 

Jumlah Ternak (Ekor) 

S
a

p
i 

P
o

to
n

g
 

K
e

rb
a
u

 

K
a

m
b

in
g

 

D
o

m
b

a
 

It
ik

 

A
y

a
m

 

1 Cidaun 1.796 1.481 7.318 25.707 9.398 130.174 

 

Perikanan 

Sebagai daerah pesisir, Rancabuaya Kab.Cianjur memiliki potensi perikanan laut. Potensi 

ikan laut di Rancabuaya Lobster, ikan Kakap Merah, Layar, Tenggiri, Tongkol, Banjar dan lainnya.  

Sementara di perairan umum terdapat Ikan Mas, Nila, Jambal, Tagih dan ikan lainnya 

Pembangunan sektor perikanan dan kelautan merupakan bagian dari pembangunan 

ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya serta para 

nelayan dan petani ikan pada khususnya. Untuk memacu perkembangan dan pertumbuhan 

usaha perikanan serta peningkatan taraf hidup nelayan, Pemerintah menyediakan berbagai 

fasilitas yang dibutuhkan nelayan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan 

Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).Pada saat ini di Kawasan Rancabuaya kab 

Cianjur telah memiliki 1 unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Jayanti yang memiliki 

kelengkapan perahu dan alat tangkap yang ke depannya perlu dikembangkan atau ditata ulang. 

Pertambangan 

Pasir umumnya sebagai endapan aluvium, sedangkan endapan kegiatan gunung api 

berupa lahar akan menghasilkan sirtu (pasir dan batu). Lokasi bahan galian pasir dan sirtu 

terletak di kecamatan Cidaun. 

Pariwisata 

Rancabuaya merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata cukup banyak dari alam, 

budaya, dan keseniannya.Namun karena kurang dikelola dengan baik maka potensi tersebut 

belum dikenal oleh banyak orang. Letaknya di bagian selatan Kabupaten Cianjur memiliki potensi 
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pantai yang banyak diantaranya Pantai Cijayana, Pantai Jayanti, Pantai Sereg, dan Pantai 

Batukukumbung. 

 

3.2.3. Kondisi Baseline Infrasruktur 

Fasilitas Pendidikan 

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam suatu daerah.Pendidikan merupakan 

indikator yang dapat mencerdaskan bangsa di kemudian hari.Pendidikan pun menjadi modal bagi 

penduduk untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu saran pendidikan menjadi sarana yang 

penting di suatu daerah. Jumlah sarana pendidikan di Rancabuaya Kab. Cianjur sudah cukup 

baik dan memenuhi kebutuhan penduduknya. Hal ini juga didukung dengan jumlah dan 

kapabilitas guru yang dapat meningkatkan kopetensi anak didiknya. Jumlah sarana dan jumlah 

guru ini dapat disesuaikan kemudian mengingat jumlah  kelompok usia muda menjadi dominan 

pada wilayah ini. 

Tabel 30. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Tahun 2014 

No Kecamatan TK SD MI SMP MTs SMA MA 

1 Cidaun 23 46 2 16 4 7 2 

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2015 

 

Fasilitas Kesehatan 

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan sosial.Upaya 

pemerintah untuk meningkatkan derajat ksehatan masyarakat salah satunya dengan 

menyediakan sarana dan prasarana kesehatan. Sarana kesehatan di Wilayah Pusat 

Pertumbuhan Rancabuaya masih terhitung rendah. Jumlahnya belum termasuk jumlah ideal 

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Setiap kecamatan sudah memiliki 

masing-masing 1 puskesmas, namun masih terdapat puskesmas yang belum berbentuk UPTD 

sehingga belum bisa rawat inap pasien. Jumlah tenaga kesehatan pun masih kurang pada wilah 

ini. Seluruh kecamatan pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya menjalankan program 

keluarga berencana dengan baik. 

Fasilitas Peribadatan 

Penduduk Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya menganut agama Islam.Sarana 

peribadatan yang ada pada wilayah ini terdiri dari masjid, mushola, dan langgar.Setiap 



51 

 

 

kecamatan sudah memiliki fasilitas peribadatan yang cukup sehingga penduduk dapat beribadat 

dengan baik. 

Tabel 31. Jumlah Fasilitas Peribadatan di Rancabuaya Kab. Cianjur Tahun 2014 

Kecamatan 
Masjid 
Besar 

Masjid 
Jami 

Mushola Langgar Jumlah 

Cidaun 1 34 67 23 125 

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2015 

Fasilitas Pemerintahan/Pelayanan Umum 

Tersedianya fasilitas pemerintah atau pelayanan umum dapat menciptakan keamanan, 

kenyamanan, dan kelancaran pergerakan dan komunikasi antara pemerintah dengan 

masyarakat.Fasilitas pelayanan umum di Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya sudah cukup 

baik dan merata di seluruh kecamatan. 

Tabel 32. Fasilitas pelayanan umum di Rancabuaya Kab. Cianjur Tahun 2014 

Kecamatan 
Fasilitas Pemerintahan/Pelayanan Umum 

Jumlah 
Kecamatan Kelurahan Desa RW RW 

Cidaun 1 - 14 81 380 476 

 Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2015 

 

Kondisi Air Bersih 

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat utama dalam kehidupan 

manusia.Begitu pula dalam suatu pembangunan, air bersih merupakan kebutuhan yang paling 

mendasar dalam setiap kegiatannya. Tersedianya air bersih menjadi hal pokok dan mutlak dalam 

kegiatan sehari-hari. Masyarakat Rancabuaya belum menjadi pelanggan air bersih seperti 

kecamatan lainnya di Kabupaten Cianjur. Kebutuhan air bersih berasal dari sumur yang terdapat 

pada masing-masing rumah masyarakat dengan kedalaman 5-10 m atau didapat dari sungai. Hal 

ini menjadi salah satu kendala pembangunan karena menjadi kesulitan bagi masyarakat saat 

datangnya musim kemarau. 

Kondisi Air Limbah/Kotor 

Pembuangan air limbah di Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya dilakukan secara 

individual pada masing-masing rumah tangga.Sistem air limbah yang digunakan ialah sanitasi 

setempat (onsite sanitation). Air limbah WC dan toilet menggunakan tangki septik atau cubuk 
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sebagai sarana pengolahannya, sedangkan untuk air limbah bekas cuci atau air limbah dapur 

belum dilakukan pengolahan dan langsung dibuang ke saluran drainase dan sungai terdekat. 

Kondisi Listrik 

Listrik merupakan kebutuhan penunjang utama bagi kegiatan sehari-hari 

manusia.Tersedianya jaringan listrik dengan pendistribusian yang baik dapat mempermudah 

kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.Pada Wilayah Pusat Pertumbuhan 

Rancabuaya saat ini sudah terlayani oleh jaringan listrik PT.PLN meskipun pada beberapa desa 

baru dialiri listrik. 

Kondisi Telekomunikasi  

Kebutuhan pelayanan komunikasi penting agar informasi dan komunikasi dapat terjadi 

dengan mudah.Sarana komunikasi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya belum relatif baik 

hal tersebut ditunjukan meskipun beberapa provider telepon seluler yang sudah masuk pada 

desa-desa sebagai komplementer bagi pelayanan telepon kabel, namun masih harus dilengkapi 

dengan pembangunan menara atau tower bagi pelayannya agar komukasi lebih baik lagi. 

Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi 

Transportasi merupakan fungsi pelayanan publik yang menjadi katalisator dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.Tersedianya jasa transportasi 

yang baik dapat mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas 

dengan harga terjangkau baik di perkotaan maupun perdesaan, mendukung peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta dapat melancarkan 

distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. 

Jaringan jalan yang melewati Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Kab. Cianjur ialah: 

a. Jalur horizontal  sepanjang 410,69 km dengan rute Palabuhanratu-Bangban-Surade-

Tegalbuleud-Sindangbarang-Cidaun-Rancabuaya-Pamengpeuk-Cipatujah-

Kalapagenep-Pangandaran-Kalipuncang. Kondisi jalan sangat buruk terdapat pada 

bagian Cidaun-Caringin. 

b. Jalur vertikal sepanjang 428 km dengan ruas jalurnya yaitu Cidaun-Naringgul-

Rancabuaya-Sukarame-Cisewu-Talegong-Pangalengan, Palembuhan-Rancabuaya-

Sukarame-Cisewu-Talegoong-Pangalengan, dan Cijayana-Bungbulang-Cileuleuy-

Santosa-Pintu-Pangalengan.  
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3.2.4. Kondisi Sumberdaya Manusia 

Penduduk Rancabuaya di Kab. Cianjur tersebar di kecamatan Cidaun. Dengan luas total 

27.951,00 Ha, wilayah ini memiliki jumlah penduduk sebesar 66.541 jiwa pada tahun 2013. 

Tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini relative rendah dengan kepadatan penduduk rata-rata 

di seluruh Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya yaitu 2,38 jiwa/Ha. 

Tabel 33. Luas Lahan, Jumlah Penduduk Rancabuaya Kab. Cianjur Tahun 2014 

No Kecamatan 

Luas 

Lahan 

(Ha) 

Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 

Jiwa/Ha 

1 Cidaun 27.951,00 66.541 2,38 

     Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2015 

 

Tabel 34. Penduduk Rancabuaya Menurut Jenis KelaminTahun 2013 

No Kecamatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 Cidaun 34.062 32.479 66.541 

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2015 

 

Tabel 35. Penduduk Rancabuaya Kab Cianjur Menurut Kelompok Umur 

No Kecamatan 
Kelompok Umur 

Total 
0 – 14 15 - 64 > 65 

1 Cidaun 26.864 36.655 3022 66.541 

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2015 

 

 

3.2.5. Kondisi Perkembangan Kegiatan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi di Rancabuaya Kab. Cianjur didominasi oleh hasil alam, seperti 

perikanan, pertanian, dan kehutanan. Perikanan tangkap di pelabuhan Jayanti dan hasil 

pertanian terutama padi di setiap desa menghasilkan beras. 
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IV. KONSEPSI, METODOLOGI  DAN 

HASIL PERHITUNGAN 

4.1. Konsepsi Kebutuhan Investasi 
 

Investasi merupakan aksi atau kegiatan menggunakan uang atau kapital untuk harapan 

memperoleh tambahan pendapatan atau profit. Investasi berarti menggunakan uang untuk 

bekerja menghasilkan keuntungan.  Dengan demikian investasi untuk pengembangan wilayah 

adalah penggunaan uang atau kapital untuk mendorong pengembangan wilayah dengan tujuan 

memperoleh keuntungan bagi baik privat, pemerintah, individual maupun masyarakat secara 

keseluruhan. Keuntungan disini memang tidak hanya dalam bentuk finansial namun juga 

diharapkan dapat memperoleh keuntungan non finansial (kesejahteraan/utilitas) dalam arti luas.  

Pengembangan wilayah dan investasi merupakan dua mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan. Tidak ada pengembangan wilayah tanpa investasi, dan tidak ada investasi tanpa 

pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah dan investasi merupakan hal krusial dalam 

percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, dimana pemanfaatan sumber daya alam, 

sumber daya manusia dan teknologi menjadi lebih optimal dengan memegang prinsip-prinsip 

berkelanjutan. Investasi dalam pengembangan wilayah tentunya berkaitan dengan 

pembangunan infrastruktur. 

Infrastruktur menurut OECD (2008), definisinya bersifat intuitif. Definisi secara umumnya 

adalah fasilitas, layanan, dan instalasi yang diperlukan untuk berfungsinya suatu komunitas 

ataumasyarakat, seperti transportasi dan sistem komunikasi, air dan listrik, sekolah, kantor pos, 

penjara, dll. OECD (2009) menyatakan bahwa infrastruktur dapat dibedakan menjadi: 

Infrastruktur ekonomi, seperti transportasi (misalnya jalan tol, bandara, pelabuhan, terowongan, 

jembatan, metro, sistem rel); utilitas (mis pasokan air, sistem pembuangan limbah, jaringan 

distribusi energi, pembangkit listrik, jaringan pipa,penyimpanan gas), komunikasi (mis TV/ 

pemancar telepon, menara, satelit, jaringan kabel), energi terbarukan, dan lain-lain. Sementara 

infrastruktur sosial, dapat berupafasilitas pendidikan, kesehatan (rumah sakit dan pusat 

kesehatan), keamanan (mis penjara, polisi, stasiun militer), dan lain lain.  

Dalam investasi pembangunan infrastruktur kaitan pengembangan wilayah, tentunya harus 

mengacu pada karakteristik wilayah yang memiliki tipe pertumbuhan ekonomi yang berbeda-

beda. Dengan demikian pengenalan wilayah dalam hal karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah 
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lengkap dengan interaksinya dengan daerah lain menjadi suatu keniscayaan untuk difahami. 

Investasi menjadi suatu variabel yang dependent pada karakteristik wilayah dan juga tujuan 

pengembangan wilayah, yang akan menjadi salah satu pendorong pembangunan dan daya saing 

wilayah. Hal ini dicirikan dengan meningkatnya produktivitas dan  nilai tambah sumber daya 

Seperti diuraikan dalam Kajian Pengembangan Model Investasi wilayah RKP 2016 

(Bappenas, 2016), tahapan dalam melakukan kajian penyiapan investasi wilayah dapat dilakukan 

melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah dengan melakukan studi literatur (desk study) 

yang berkaitan dengan teori, kebijakan serta empiris  yang dapat mendukung kegiatan 

pengembangan eilayah dan investasi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data baik primer 

dalam bentuk observasi, FGD, dan wawancara dengan nara sumber, maupun data sekunder 

dengan emnggunakan analisis infrastruktur, analisis kebutuhan investasi, analisis stakeholder, 

analisis dampak, analisis kebijakan dan analisis pendukung (sosial-ekonomi).  

Investasi merupakan aksi atau kegiatan menggunakan uang atau kapital untuk harapan 

memperoleh tambahan pendapatan atau profit.Investasi berarti menggunakan uang untuk 

bekerja menghasilkan keuntungan.  Dengan demikian investasi untuk pengembangan wilayah 

adalah penggunaan uang atau kapital untuk mendorong pengembangan wilayah dengan tujuan 

memperoleh keuntungan bagi baik privat, pemerintah, individual maupun masyarakat secara 

keseluruhan. Keuntungan disini memang tidak hanya dalam bentuk finansial namun juga 

diharapkan dapat memperoleh keuntungan non finansial (kesejahteraan/utilitas) dalam arti luas.  

Pengembangan wilayah dan investasi merupakan dua mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan. Tidak ada pengembangan wilayah tanpa investasi, dan tidak ada investasi tanpa 

pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah dan investasi merupakan hal krusial dalam 

percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, dimana pemanfaatan sumber daya alam, 

sumber daya manusia dan teknologi menjadi lebih optimal dengan memegang prinsip-prinsip 

berkelanjutan. Investasi dalam pengembangan wilayah tentunya berkaitan dengan 

pembangunan infrastruktur. 

Infrastruktur menurut OECD (2008), definisinya bersifat intuitif. Definisi secara umumnya 

adalah fasilitas, layanan, dan instalasi yang diperlukan untuk berfungsinya suatu komunitas 

ataumasyarakat, seperti transportasi dan sistem komunikasi, air dan listrik, sekolah, kantor pos, 

penjara, dll. OECD (2009) menyatakan bahwa infrastruktur dapat dibedakan menjadi: 

Infrastruktur ekonomi, seperti transportasi (misalnya jalan tol, bandara, pelabuhan, terowongan, 

jembatan, metro, sistem rel); utilitas (mis pasokan air, sistem pembuangan limbah, jaringan 
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distribusi energi, pembangkit listrik, jaringan pipa,penyimpanan gas), komunikasi (mis TV/ 

pemancar telepon, menara, satelit, jaringan kabel), energi terbarukan, dan lain-lain. Sementara 

infrastruktur sosial, dapat berupafasilitas pendidikan, kesehatan (rumah sakit dan pusat 

kesehatan), keamanan (mis penjara, polisi, stasiun militer), dan lain lain.  

Dalam investasi pembangunan infrastruktur kaitan pengembangan wilayah, tentunya harus 

mengacu pada karakteristik wilayah yang memiliki tipe pertumbuhan ekonomi yang berbeda-

beda. Dengan demikian pengenalan wilayah dalam hal karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah 

lengkap dengan interaksinya dengan daerah lain menjadi suatu keniscayaan untuk difahami. 

Investasi menjadi suatu variabel yang dependent pada karakteristik wilayah dan juga tujuan 

pengembangan wilayah, yang akan menjadi salah satu pendorong pembangunan dan daya saing 

wilayah. Hal ini dicirikan dengan meningkatnya produktivitas dan  nilai tambah sumber daya 

Seperti diuraikan dalam Kajian Pengembangan Model Investasi wilayah RKP 2016 

(Bappenas, 2016), tahapan dalam melakukan kajian penyiapan investasi wilayah dapat dilakukan 

melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah dengan melakukan studi literatur (desk study) 

yang berkaitan dengan teori, kebijakan serta empiris  yang dapat mendukung kegiatan 

pengembangan eilayah dan investasi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data baik primer 

dalam bentuk observasi, FGD, dan wawancara dengan nara sumber, maupun data sekunder 

dengan emnggunakan analisis infrastruktur, analisis kebutuhan investasi, analisis stakeholder, 

analisis dampak, analisis kebijakan dan analisis pendukung (sosial-ekonomi).  

 
4.2. Metodologi dan Hasil Perhitungan 
 
4.2.1. Carrying Capacity 

Daily dan Erlich (1992) mendefinisikan daya dukung sebagai ukuran populasi spesies 

maksimal mengingat bahwa suatu daerah dapat mendukung tanpa mengurangi kemampuannya 

untuk mendukung spesies yang sama di masa depan. Menurut Ranganathan dan Daily (dalam 

Said Rusli et al, 2010) daya dukung (carrying capacity) adalah ukuran populasi maksimum dari 

suatu spesies yang dapat bertahan tanpa batas di daerah tertentu. 

Menurut Paskalis Riberu (2002) populasi yang hidup pada suatu habitat dalam lingkungan, dapat 

memenuhi kebutuhannya karena lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung 

kelangsungan hidupnya. Kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan populasi disebut 

daya dukung (carrying capacity). 
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Undang-undang RI No. 10 1992 membedakan daya dukung lingkungan menjadi daya 

dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial sebagai 

berikut: 

1. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan 

sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara 

berkelanjutan.  

2. Daya tampung lingkungan binaan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia 

untuk memenuhi perikehidupan penduduk.  

3. Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang 

berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat serasi, selaras, 

seimbang, rukun, tertib dan aman. 

Analisis daya dukung berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu 

pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan 

kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wacana ini dapat 

dibuktikan melalui berbagai hasil kajian dan penelitian yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan 

penyediaan bahan makanan jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan laju pertambahan 

penduduk artinya populasi manusia cenderung tumbuh secara eksponensial sementara produksi 

pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia tumbuh mengikuti hukum aritmatik. Jadi tanpa 

memahami kemampuan daya dukung lahan (CCR), mustahil konsep pembangunan 

berkelanjutan terlaksana. 

Merujuk pada pemanfaatan lahan, ternyata yang melatar belakangi manusia menggunakan 

atau memanfaatkan lahan untuk tempat berusaha tani atau bercocok tanam didasari oleh 3 hal 

yaitu: 

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang biasa dikenal dengan pertanian 

subsisten,  

b. Untuk jual beli yang berarti memenuhi kebutuhan hidupnya tidak langsung dari hasil 

bercocok tanam, yang dikenal dengan pertanian komersial,  

c. Sebagai anasir lahan untuk diperjual belikan seperti menggali pasir, pertanian ini dekenal 

dengan pertanian bahan mentah industri. Ke tiga aspek ini sering tak disadari terlalu 

berlebihan penggunaannya sehingga melampaui kemampuan lahan, yang berakibat pada 

menurunnya daya dukung lahan dan berdampak pada penurunan produktivitas lahan. 

Berbagai informasi negatif tentang kondisi lahan perkebunan saat ini telah menjadi issu 

strategis nasional yang pantas diperhatikan bersama mulai dari degradasi lahan, konversi lahan, 
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alih fungsi lahan, penurunan daya dukung lahan, pemanfaatan lahan yang kurang sesuai 

peruntukannya, pencemaran lahan akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang 

berlebihan, pengolahan lahan secara berlebihan yang berakibat menggerus unsur hara yang 

tersedia, erosi, longsor, aliran permukaan yang tinggi dan lain sebagainya. 

Banyaknya fenomena lahan yang mengarah timbulnya berbagai kerugian ini mendorong 

penulis menyampaikan rasa prihatin tentang kondisi lahan perkebunan saat ini yang akan 

mengancam keberlanjutan usaha perkebunan dimasa mendatang, oleh karena itu penulis 

menghimbau kepada seluruh pengguna lahan agar sama-sama memperhatikan kemampuan dan 

daya dukung lahan. 

Pengertian Daya Dukung Lahan 

Sebelum membahas daya dukung lahan, alangkah baiknya dipahami terlebih dahulu 

batasan tentang; lahan (land), kemampuan lahan (land capability), kesesuaian lahan (land 

suitability) dan daya dukung lahan (land carrying capacity) karena istilah-istilah inilah yang akan 

dijumpai pada saat kita membicarakan lahan. 

Istilah lahan sendiri mulai banyak digunakan sejak tahun 1970 an, dimana menurut 

pengertian dan batasan yang diberikan FAO, lahan diartikan sebagai tempat di permukaan bumi 

yang sifat-sifatnya layak disebut seimbang dan saling berkaitan satu sama lain, memiliki atribut 

mulai dari biosfer atmosfer, batuan induk, bentuk-bentuk lahan, tanah dan ekologinya, hidrologi, 

tumbuh-tumbuhan, hewan dan hasil dari aktivitas manusia pada masa lalu dan sekarang yang 

menegaskan bahwa variabel itu berpengaruh nyata pada penggunaan manusia saat ini dan akan 

datang. 

Lahan diartikan juga sebagai lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air, 

vegetasi dan benda yang ada di atasnya sepanjang berpengaruh terhadap penggunaannya. 

Dengan pengertian ini lahan juga mengandung makna ruang atau tempat, oleh karena itu lahan 

sebagai salah satu sumber daya alam (SDA) dalam pembangunan, khususnya dalam 

pembangunan pertanian perlu dijaga kelestariannya. Pengelolaan lahan merupakan upaya yang 

dilakukan manusia dalam pemanfaatan lahan sehingga produktivitas lahan tetap tinggi secara 

berkelanjutan (jangka panjang). 

Kemampuan lahan (land capability) dinilai menurut macam pengelolaan yang disyaratkan 

berdasarkan pertimbangan biofisik untuk mencegah terjadinya kerusakan lahan selama 

penggunaan. Kemampuan Lahan merupakan daya yang dimiliki oleh lahan untuk menanggung 

kerusakan lahan. Lahan datar mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dari pada lahan miring. 
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Kesesuaian lahan (land suitability) dinilai berdasarkan pengelolaan khas yang diperlukan 

untuk mendapatkan nisbah (ratio) yang lebih baik antara manfaat/maslahat yang dapat diperoleh 

dan korbanan/biaya/masukan yang diperlukan. 

Daya dukung (carrying capacity) diartikan sebagai kapasitas atau kemampuan lahan yang 

berupa lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.Daya 

dukung lahan perkebunan memiliki keanekaragaman yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

(baik tanah, air, udara, suhu, ketinggian tempat, dan cahaya) dan faktor jenis tanaman yang 

dibudidayakan pada lahan tersebut.Daya dukung lahan perkebunan bukan merupakan besaran 

yang tetap akan tetapi cenderung berubah ubah menurut waktu akibat dari adanya perubahan 

teknologi dan kebudayaan. Teknologi akan mempengaruhi produktivitas lahan, sedangkan 

kebudayaan akan menentukan kebutuhan hidup setiap individu. Oleh karena itu, perhitungan 

daya dukung lahan seharusnya dihitung dari data yang dikumpulkan cukup lama sehingga dapat 

menggambarkan keadaan daerah yang sebenarnya.Daya dukung lahan merupakan gabungan 

kemampuan dan kesesuaian lahan. Sebagai catatan bahwa daya dukung yang dimaskud di sini 

adalah daya dukung yang alami bukan karena rekayasa teknologi, namun demikian daya dukung 

lahan dapat ditingkatkan dengan teknologi akan tetapi ada batas maksimalnya. 

Penggunaan lahan diatas daya dukung lahan haruslah disertai dengan upaya konservasi 

yang tepat dan benar, oleh karena itu upaya strategis untuk menjamin keberlajutan pengusahaan 

lahan sekaligus menghindari degradasi lahan dapat dilakukan melaui penerapan: 

• Pola usaha tani konservasi seperti; agroforestry, tumpang sari, dan pertanian terpadu; 

• Pola pertanian organik atau ramah lingkungan untuk menjaga kesuburan tanah; 

• Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk menjamin keberlanjutan usaha 

pertanian jika ingin menjadi pewaris yang baik. 

 

 

Analisis Daya Dukung Lahan 

Tahapan analisis daya dukung sebenarnya sangat fleksibel dan dinamis artinya langkah yang 

dapat ditempuh untuk menganalisis daya dukung sangat beragam. Secara sederhana bisa 

menggunakan rumus berikut: 

 

𝐶𝐶𝑅 =
𝐴𝑥𝑟

𝐻𝑥ℎ𝑥𝐹
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Dimana: 
CCR = kemampuan daya dukung 
A = jumlah total area yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian/perkebunan 
r = frekuensi panen per hektar per tahun 
H = jumlah KK (rumah tangga) 
h = persentase jumlah penduduk yang tinggal 
F = ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki petani 
 

Asumsi umum sebagai interpretasi hasil perhitungan analisis daya dukung sebagai berikut: 

1. Jika CCR > 1 

Artinya berdasarkan kuantitas lahannya, masih memiliki kemampuan untuk mendukung 

kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di 

wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. 

2. Jika CCR < 1 

Artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi 

dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada 

pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan 

ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk. 

3. Jika CCR = 1 

Artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan 

lahan dan jumlah penduduk, namun demikian kondisi ini perlu diwaspadai karena jika 

pertambahan penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat 

menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung, untuk itu peran pemerintah dalam 

mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan. 

 

Contoh Kasus: 

Kabupaten “X” memiliki luas 25.000 km2, yang terdiri dari : 

• Dataran tinggi 5.000 km2 

• Terdapat kebun kopi 20.000 ha dengan frekuensi panen 1 kali setahun 

• Terdapat kebun teh 15.000 ha dengan frekuensi panen 18 kali setahun 

• Jumlah penduduk 400.000 orang, yang tinggal di kota 20% 

• Setiap keluarga rata-rata mempunyai anggota 5 orang 

• Asumsi lahan yang dibutuhkan 1 KK petani adalah 1 ha 
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Maka CCR dapat dihitung dengan cara: 

𝐶𝐶𝑅 =
𝐴𝑥𝑟

𝐻𝑥ℎ𝑥𝐹
 

Jumlah KK = 400.000/5= 80.000 KK 

Jumlah KK yang ada di desa = 80% x 80.000 KK = 64.000 KK 

CCR = ((20.000 x 1)+(15.000 x 18))/ 64.000 x 1= 4,53 

 

Kesimpulan: 

• Kemampuan daya dukung (CCR) > 1 

• Berdasarkan kuantitas lahan, masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan 

pokok penduduk Kabupaten “X” dan masih mampu menerima tambahan penduduk. 

Pembangunan di Kabupaten “X” masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. 

Tabel 36. Carrying Capacity Komoditas Unggul Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Rancabuaya 

 

Hasil Perhitungan Carrying Capacity 

Komoditas Padi, kacang tanah dan Jagung berdasarkan kuantitas lahannya, masih memiliki 

kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima 

tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif 

dan eksploratif lahan. Walaupun untuk komoditas kacang tanah dan jagung mendekati 

samadengan 1, yang berarti jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara 

kemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun demikian kondisi ini perlu diwaspadai karena 

jika pertambahan penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat 

menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung, untuk itu peran pemerintah dalam 

mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat 

diperlukan.Sedangkan komoditas Kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan perikanan berdasarkan 

berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan 

pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada 

posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan 

ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk. 
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Tabel 37. Hasil Perhitungan Carrying Capacity 

Komoditas CCR 

Padi           2,62  

jagung           1,01  

kedelai           0,65  

kacang tanah           1,13  

kacang hijau           0,10  

ubi kayu           0,46  

perikanan           0,04  

 
 
4.2.2. Indeks Diversitas Ekonomi 
 

1.  Diversitas Lahan 

Analisis entropi dapat digunakan untuk mengetahui keberagaman/penyebaran spasial 

penggunaan lahan yang ada di dalam suatu wilayah. Perkembangan suatu sistem dapat 

dipahami dari semakin meningkatnya jumlah komponen sistem tersebut serta bagaimana 

penyebaran (jangkauan spasial) komponen tersebut (Rustiadi et al 2005). Pada penelitian ini 

analisis entropi digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pencampuran dan 

keragaman/penyebaran spasial penggunaan lahan serta mengidentifikasi penyebaran spasial 

setiap tipe jenis pengunaan lahan di Rancabuaya. Terdapat dua jenis entropi yang diidentifikasi 

dalam penelitian ini, yakni:  

(1) Entropi pencampuran/keragaman spasial penggunaan lahan dan  

(2) Entropi penyebaran setiap jenis tipe penggunaan lahan (Hj).  

Dalam entropi pencampuran spasial penggunaan lahan, semakin tinggi entropi suatu kecamatan 

(Hj) maka pencampuran spasial penggunaan lahan di kecamatan j semakin tinggi. Sedangkan 

dalam entropi penyebaran spasial penggunaan lahan, semakin tinggi entropi penggunaan lahan 

ke-i (Hi) maka penggunaan lahan i semakin menyebar secara spasial, entropy yang rendah 

menunjukan penggunaan lahan cenderung terkonsentrasi di suatu/beberapa lokasi. Persamaan 

umum entropy penyebaran spasial (Hj) adalah sebagai berikut : 

𝐻𝑗 = − ∑ 𝑞𝑖𝑗 log 𝑞𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

 

Dimana:  

Hj = Entropi pencampuran jenis-jenis tipe penggunaan lahan di kecamatan j.  
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qij = Nilai proporsi luasan per jenis penggunaan lahan ke i di kecamatan j (luas penggunaan 

lahan ke-i dibagi luas kecamatan ke-j)  

j = kecamatan (1,2,3.. n, dimana n =135)  

Dan 

𝐻𝑗 = − ∑ 𝑞𝑖𝑗 log 𝑞𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

 

Dimana :  

Hi  =  Entropi penyebaran penggunaan lahan  

qij  =  Nilai proporsi luasan penggunaan lahan i di kecamatan j. (luas penggunaan lahan ke-i 
dibagi luas kecamatan ke-j)  

i  =  tipe penggunaan lahan (1,2,3...m, dimana m=8) 

 

2. Diversitas Ekonomi 

Pengukuran diversitas ekonomi menggunakan metode pengukuran Revealed Comparative 

Advantage dan Competitive Advantage mengikuti Balassa (1965). Tetapi, sebelum Balassa 

memperkenalkan indeks RCA pada tahun 1965, Liesner (1958) telah memformulasikan 

pengukuran sederhana RCA sebagai berikut:  

RCA1 = Xij / Xnj .........................................................................................................(1)  

 

Dimana: 

X adalah ekspor,  

i adalah negara/ daerah, adalah komoditi, dan adalah nj set negara/daerah.  

Formulasi pengukuran RCA secara intensif dikemukakan oleh Balassa 
(1965). Pengukuran ini lebih luas diterima dalam literatur pengkuran 
keunggulan daya saing:  

RCA2 = (Xij / Xit) / (Xnj / Xnt) = (Xij / Xnj) / (Xit / Xnt) .................................................(2)  

 

Dimana adalah ekspor, adalah negara/ daerah, adalah komoditi, adalah set 
komoditi, dan adalah set negara/daerah. Sebagai alternatif pengukuran 
RCA adalah dengan mempertimbangkan ekspor dan impor secara 
bersamaan:  

RCA3 = (Xij - Mij) / (Xij + Mij) ......................................................................................(3)  

Rasio indeks RCA berkisar antara -1 (dan revealed comparative 
disadvantage) dan +1 ( danrevealed comparative advantage). 

 

Hasil Perhitungan Indeks Diversitas Ekonomi 
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Analisis entropi dapat digunakan untuk mengetahui keberagaman/penyebaran spasial 

penggunaan lahan yang ada di dalam suatu wilayah.Hasil analisis indeks diversitras entropi 

penggunaan lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan menunjukan hasil seperti grafik di 

bawah ini. 

 

Gambar 4. Diagram Batang Indeks Diversitas 

 

Kecamatan Bungbulang merupakan kecamatan dengan indeks diversitas entropi 

penggunaan lahan paling tinggi artinya pencapmpuran spasial penggunaan lahannya adalah 

yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain yang ada di Rancabuaya. Nilai 

ondek diversitaas terendah adalah 0.3 ditunjukan oleh Kecamatan Cidaun, sedangkan 

Kecamatan Mekarmukti memiliki nilai indeksi diversitas sebesar 0.32, Cisewu memiliki nilai 

indeks diversitas sebesar 0.50 dan Kecamatan Bungbulang sebesar 0.61. Data tersebut 

bersumber dari data penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Garut Tahun 

2015. 

Selanjutnya dihitung pula diversitas entropi berdasarkan komoditas yang ada di lima 

kecamatan tersebut. Data yang digunakan adalah penggunaan lahan berdasarkan beberapa 

komoditas penting diantaranya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, cabe rawit, 

aren, cengkeh, kopi dan kelapa.Data penggunaan lahan dan data produksi tiap komoditas yang 

digunakan adalah data tahun 2010-2014 (BPS Garut 2016).Analisis ini dilakukan agar dapat 

diketahui perkembangan tahunan indeks diversitas entropi yang terjadi di wilayah 

Rancabuaya.Sehingga dapat terlihat kecenderungan yang terjadi dan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tetap dalam pembangunan pusat 

0,45
0,50

0,61

0,32 0,30

CISEWU CARINGIN BUNGBULANG MEKARMUKTI CIDAUN

Diversitas Entropi Penggunaan Lahan di 
Rancabuaya
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pertumbuhan ekonomi Rancabuaya.Hasilnya dari analisis dan perhitungan indeks diversitas 

entropi penggunaan lahan berdasarkan komoditas tergambar pada grafik di bawah ini. 

 

Gambar 5. Grafik Diversitas Entropi berdasarkan Produksi Komoditas 

 

Pada gambar diatas ditunjukan perkembangan Indeks Diversitas Entropi berdasarkan 

produksi tiap komoditas di lima kecamatan yaitu Kecamatan Cisewu, Kecamatan Caringin, 

Kecamatan Bungbulang, Kecamatan Mekarmukti dan Kecamatan Cidaun. Tahun 2011 indeks 

diversitas tertinggi adalah Caringin yaitu 0.62 kemudian terendah adalah Bungbulang senilai 

0.45.Tahun 2012 tertinggi adalah Caringin dan terendah adalah Cidaun.Tahun 2013 Mekarmukti 

memiliki nilai tertinggi dengan nilai 0.58 dan terendah adalah Cisewu senilai 0.42.Tahun 2014 

tertinggi adalah Cisewu dan terendah adalah Mekarmukti.Sedangkan tahun 2015 tertinggi adalah 

Cisewu dan terendah adalah Bungbulang.Pada umumnya setiap kecamatan selama tahun 2011-

2015 mengalami perubahan indeks diversitas. Misalnya Kecamatan Cisewu pada tahun 2011 

memiliki nilai 0.55 kemudian menuru menjadi 0.39 selanjutnya di tahun-tahun berikutnya 

mengalami peningkatan masing-masing bernilai 0.42 di tahun 2012, 0.77 di tahun 2014, 0.81 di 

tahun 2015. Kondisi yang terjadi di Kecamatan Caringin relative stabil Karena perubahan indkes 

diversitas tidak terlalu besar.Tahun 2011 Kecamatan Caringin sebesar 0.63 menungkat di tahun 

2012 menjadi 0.65 kemudian di tahun 2013 menjadi 0.54 dan meningkat terus di tahun 2014 

sampai dengan 2015 sebesar 0.60 dan 0.70. Perubahan-perubahan ini terjadi juga di kecamatan 

lainnya yaitu Kecamatan Bungbulang dan Kecamatan Cidaun. 
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Cisewu Caringin Bungbulang Mekarmukti Cidaun
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Gambar 6. Grafik Diversitas Entropi Berdasarkan Penggunaan Lahan Komoditas 

 

Pada gambar diatas ditunjukan perkembangan Indeks Diversitas Entropi berdasarkan 

perkembangan penggunaan lahan tiap komoditas di lima kecamatan yaitu Kecamatan Cisewu, 

Kecamatan Caringin, Kecamatan Bungbulang, Kecamatan Mekarmukti dan Kecamatan Cidaun. 

Tahun 2011 indeks diversitas tertinggi adalah Caringin yaitu 0.69 kemudian terendah adalah 

Cidaun senilai 0.32.Tahun 2012 tertinggi adalah Caringin yaitu 0.79 dan terendah adalah Cisewu 

0.56.Tahun 2013 Mekarmukti memiliki nilai tertinggi dengan nilai 0.83 dan terendah adalah 

Cidaun senilai 0.33.Tahun 2014 tertinggi adalah Mekarmukti yaitu 0.84 dan terendah adalah 

Cidaun yaitu 0.38.Sedangkan tahun 2015 tertinggi adalah Mekarmukti yaitu 0.88 dan terendah 

adalah Cisewu yaitu 0.43.Pada umumnya setiap kecamatan selama tahun 2011-2015 mengalami 

perubahan indeks diversitas. Misalnya Kecamatan Cisewu pada tahun 2011 memiliki nilai 0.36 

kemudian meningkat menjadi 0.56 selanjutnya di tahun berikutnya mengalami penurunan bernilai 

0.37 di tahun 2012, 0.44 di tahun 2014, 0.43 di tahun 2015. Perubahan-perubahan ini terjadi juga 

di kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Bungbulang dan Kecamatan Cidaun. 

Selanjutnya dihitung pula indeks diversitas lahan berdasarkan perkembangan penggunaan 

lahan dan perkembangan produksi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.Hasil perhitungan 

indeks diversitasnya disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 38.Indeks Diversitas Lahan Berdasarkan Komoditas di  Rancabuaya 

Komoditas 2011 2012 2013 2014 2015 
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Cisewu Caringin Bungbulang Mekarmukti Cidaun



67 

 

 

Padi 0.45 0.58 0.45 0.57 0.38 

Jagung 0.36 0.41 0.33 0.45 0.47 

Kedelai 0.09 0.12 0.12 0.14 0.18 

Kacang 
Tanah 0.33 0.35 0.35 0.35 0.35 

Kacang Hijau 0.09 0.15 0.06 0.06 0.06 

Ubi Kayu 0.31 0.57 0.33 0.34 0.32 

Ubi Jalar 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 

Rawit 0.06 0.10 0.09 0.11 0.09 

Aren 0.20 0.20 0.20 0.20 0.13 

Cengkeh 0.07 0.18 0.11 0.11 0.08 

Kelapa 0.15 0.23 0.23 0.23 0.16 

Kopi 0.09 0.16 0.15 0.15 0.11 

 

Tabel 39.Indek Diversitas Produksi Jenis Komoditas 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Padi 0.57 0.47 0.53 0.45 0.37 

Jagung 0.44 0.54 0.48 0.59 0.50 

Kedelai 0.04 0.05 0.05 0.08 0.10 

Kacang 
Tanah 0.18 0.24 0.18 0.22 0.25 

Kacang Hijau 0.03 0.07 0.02 0.02 0.03 

Ubi Kayu 0.60 0.02 0.51 0.62 0.15 

Ubi Jalar 0.12 0.07 0.10 0.14 0.02 

Rawit 0.17 0.25 0.19 0.29 0.04 

Aren 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 

Cengkeh 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 

Kelapa 0.04 0.05 0.04 0.05 0.06 

Kopi 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 

 

 
4.2.3. Location Questions 

Model Analisis Location Quetiont (LQ)adalah teknik penghitungan untuk mengetahui sektor 

basis dan non basis dengan membandingkan persentase sumbangan sektor atau komoditas. 

𝐿𝑄 =  

𝑋𝐼𝐽

𝑋𝐼.
𝑋.𝐽

𝑋..

⁄  

Keterangan : 

LQ  : nilai LQ sektor/komoditas di Rancabuaya 
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XIJ : produksikomoditas x di kecamatan yang ada di Rancabuaya 

XI. : produksitotal komoditas di Rancabuaya 

X.J : produksi sektor x di Rancabuaya 

X.. : produksikomoditas seluruh sektor di Kabupaten Garut 

 

Koefisien LQ < 1 berarti bahwa sektor yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan 

komparatif. Koefisien LQ = 1 maka sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif yang sama 

dengan rata-rata semua daerah. Koefisien LQ > 1 memiliki arti bahwa sektor yang bersangkutn 

memiliki keunggulan komparatif yang lebih dari rata-rata atau dengan kata lain merupakan sektor 

basis.  

 

Hasil Perhitungan Location Questions 

Data yang digunakan dalam analisis LI merupakan data yang digunakan dalam analisis 

LQ yaitu data PDRB Kabupaten Garut dan data PDRB Provinsi Jawa Barat.Hasil analisis LI 

ditunjukkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 40. Hasil Perhitungan Location Question 

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 

B Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C Industri Pengolahan -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

D Pengadaan Listrik dan Gas -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 
-0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

F Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H Transportasi dan Pergudangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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I 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 

J Informasi dan Komunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L Real Estat 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

M,N Jasa Perusahaan 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

O 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

P Jasa Pendidikan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R,S,T,U Jasa lainnya 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel bahwa nilai LQ (hasil perhitungan dengan 

nilai mendekati angka 0 menunjukkan bahwa sektor terdispersi di Kabupaten Garut artinya 

sektor-sektor yang ada belum menjadi fokus dan keunggulan di Kabupaten Garut. Hal tersebut 

terjadi karena daerah lain di provinsi Jawa Barat memiliki potensi sektor sesuai dengan daerah 

geografisnya. Sektor terdispersi di Kabupaten Garut diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan; pertambangan dan penggalian; konstruksi; perdagangan  besar dan eceran; 

transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minuman; informasi dan 

komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; administrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan 

kegiatan lainnya; serta jasa lainnya. 

 Setiap daerah memiliki kondisi geografis yang berbeda yang mendukung setiap sektor 

dengan cabang usaha yang berbeda pula untuk setiap daerahnya.Dalam perhitungan ini yang 

menjadi kekurangannya adalah bahwa produksi setiap sektor berdasarkan PDRB belum dapat 

menggambarkan keunggulan setiap sektor di Kabupaten Garut disebabkan nilai dari PDRB tidak 

membedakan nilai produksi setiap sektor. 
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4.2.4. Indeks Kesesuaian Pusat Pertumbuhan 
 

1. Analisis Localization Index (LI)  

Analisis Localization Index (LI) merupakan teknik analisis yang menunjukkan suatu aktivitas 

berkembang disemua wilayah (dispersion) atau relatif berkembang hanya diwilayah tertentu saja 

(localization/concentration). 

𝐿𝐼𝑗 = 1
2⁄ ∑ {|

𝑋𝐼𝐽

𝑋.𝐽
−

𝑋𝐼.

𝑋..
|}

𝑛

𝐼=1

 

Keterangan : 

LIJ : nilai LI sektor x total wilayah Rancabuaya 

XIJ : PDRB sektor x di Rancabuaya 

XI. : PDRB seluruh sektor di Kabupaten Garut 

X.J : PDRB sektor x di Provinsi Jawa Barat  

X.. : PDRB seluruh sektor di Provinsi Jawa Barat 

Jika hasil analisis memiliki nilai mendekati 0 maka artinya tingkat perkembangan kegiatan relatif 

disemua wilayah (terdispersi), sedangkan hasil analisis memiliki nilai mendekati 1 maka artinya 

aktivitas yang diamati berkembang secara memusat (terkonsentrasi).  

2. Analisis SpecializationIndex (SI)  

Analisis Specialization memiliki fungsi yang hampir sama dengan analisis LI yakni sebagai 

analaisis pelengkap dan memperkuat hasil analisis LQ. Analisis SI digunakan untuk 

mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas terdiversifikasi (diversification) atau 

memiliki aktivitas terspesialisasi (specialization). Adapun analisis SI dapat dirumuskan dalam 

persamaan sebagai berikut:  

𝑆𝐼𝐼 = 1
2⁄ ∑ {|

𝑋𝐼𝐽

𝑋𝐼.
−

𝑋.𝐽

𝑋..
|}

𝑃

𝐽=1

 

Keterangan : 

SII. : nilai SI untuk total sektor di Rancabuaya  

XIJ : PDRB sektor x di Ranvabuaya 

XI. : PDRB seluruh sektor di Kabupaten Garut 

X.J : PDRB sektor x di Provinsi Jawa Barat  
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X.. : PDRB seluruh sektor di Provinsi Jawa Barat 

Jika hasil analisis memiliki nilai mendekati 0 maka artinya diwilayah tersebut memiliki berbagai 

aktivitas (diversifikasi), sedangkan hasil analisis memiliki nilai mendekati 1 maka artinya wilayah 

yang diamati memiliki aktivitas yang khas/ spesial. 

 

Hasil Perhitungan Indeks Kesesuaian Pusat Pertumbuhan 

Analisis ini menggunakan data yang sama dengan analisis Localization Index yaitu data 

PDRB Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat. Analisis Specialization Index digunakan untuk 

dapat mengetahui bahwa suatu kegiatan terspealisasi atau tidak di dalam suatu wilayah.Suatu 

kegiatan dapat dikatakan tespealisasi merupakan kegiatan yang menjadi fokus pada suatu 

daerah.Hasil perhitungan analisis SI di Kabupaten Garut ditunjukkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 41. Indeks Kesesuaian Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Berdasarkan Sektor 

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 

B Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C Industri Pengolahan -0,19 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F Konstruksi -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

G Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

H Transportasi dan Pergudangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

J Informasi dan Komunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L Real Estat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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M,N Jasa Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

P Jasa Pendidikan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R,S,T,U Jasa lainnya 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Tabel 41 menunjukkan bahwa nilai SI mendekati 0 yang artinya adalah aktivitas 

perekonomian di Kabupaten Garut terdispersi, tidak ada kegiatan atau sektor yang lebih fokus 

dibandingkan sektor yang lain dalam artian bahwa tidak terjadi pemusatan atau spesialisasi pada 

satu kegiatan perekonomian. Terspealisasinya suatu kegiatan yang menggambarkan suatu 

daerah tersebut memiliki pembangunan yang baik atau tidak.Aktivitas perekonomian Kabupaten 

Garut yang terdispersi merupakan gambaran pembangunan yang merata di berbagai sektor 

perekonomian.Diantara sektor kegiatan tersebut perlu ada komoditas yang dapat diunggulkan. 

Setiap negara (wilayah) harus menspesialisasikan diri pada komoditas yang dapat 

diproduksi secara efisien dari negara (wilayah) lain dan mengimpor komoditas yang tidak 

diproduksi secara efisien dari negara (wilayah) lain (Anwar 2006).  Suatu wilayah mengekspor 

atau memenuhi permintaan barang dan jasa dari luar dikarenakan adanya keunggulan 

komparatif. Keunggulan komparatif merupakan kemampuan suatu wilayah untuk memproduksi 

barang dengan biaya kesempatan wilayah yang lebih murah dari wilayah lain (Rizal dan Hana 

2015). 

4.2.5. Preparedness Index/Indeks Kesiapan Menggunakan TOPSIS 

Indeks Kesiapan dihitung berdasarkan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS) didasarkan pada konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya 

memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi 

ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model MADM untuk menyelesaikan 

masalah keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah 

dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari 

alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. 

Secara umum, prosedur TOPSIS mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi; 

b. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot; 
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c. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif; 

d. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan 
matriks solusi ideal negatif; 

e. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. 

 

 

TOPSIS membutuhkan rating kerja setiap alternatif Ai pada setiap kriteria Cj yang ternormalisasi 

 rij = 




m

i

ij

ji

x

x

1

2  

dengan i=1,2,...,m; dan j=1,2,...,n ,  

dimana : 

rij = matriks ternormalisasi [i][j] 

xij = matriks keputusan [i][j] 

 

Solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- dapat ditentukan berdasarkan rating bobot 
ternormalisasi (yij) sebagai : 

 yij = wi.rij; dengan i=1,2,...,m; dan j=1,2,...,n    

 A+ = (y1
+, y2

+, ..., yn
+);  

 A- = (y1
-, y2

-, ..., yn
-);  

dimana : 

yij  = matriks ternormalisasi terbobot [i][j] 

wi = vektor bobot[i] dari proses AHP 

yj
+ = max yij, jika j adalah atribut keuntungan 

    min yij, jika j adalah atribut biaya 

yj
- = min yij, jika j adalah atribut keuntungan 

    max yij, jika j adalah atribut biaya  

j = 1,2,...,n 

  Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal positif : 

  Di
+ = 






n

i

iji
yy

1

2
)( ;    i=1,2,...,m  
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dimana : 

Di
+ = jarak alternatif Ai dengan solusi ideal positif 

yi
+ = solusi ideal positif[i] 

yij = matriks normalisasi terbobot[i][j] 

  Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal negatif : 

  Di
- = 






n

j

iji
yy

1

2
)(  ;  i=1,2,...,m   

dimana : 

Di
- = jarak alternatif Ai dengan solusi ideal negatif 

yi
- = solusi ideal positif[i] 

yij = matriks normalisasi terbobot[i][j] 

  Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) dapat dilihat pada rumus (2.11). 

  Vi = 





ii

i

DD

D
 ;   i=1,2,...,m  

dimana : 

Vi  = kedekatan tiap alternatif terhadap solusi ideal 

Di
+ = jarak alternatif Ai dengan solusi ideal positif 

Di
- = jarak alternatif Ai dengan solusi ideal negatif 

 Nilai Vi  yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif Ai lebih dipilih. 

 

 

Hasil Perhitungan Indeks Kesiapan Setiap Sektor 

Perhitungan indeks kesiapan setiap sektor dengan menggunakan TOPSIS menunjukan 

bahwa sektor perkebunan yang paling siap.Indeks kesiapan dilihat dari PDRB, kesiapan tenaga 

kerja persektor dan kontribusi setiap sektor terhadap PDRB. 

Tabel 42. Hasil Perhitungan TOPSIS untuk Tingkat Kesiapan Setiap Sektor 

Sektor Indeks Kesiapan 

Perkebunan 0,40 

Pariwisata 0,15 

Industri Pengolahan 0,08  

Perikanan  0,01 
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Jasa-jasa 0,31  

Lain-lainnya 0,39  
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 LAPORAN AKHIR 
RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI RANCABUAYA  

 

V. PENGARUH PERUBAHAN 

LINGKUNGAN STRATEGIS 

TERHADAP PERKEMBANGAN 

PEREKONOMIAN WILAYAH 
 

5.1. Demografi dan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi di Kabupaten Garut 

Perubahan demografi dan diversifikasi kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Garut 

merupakan salah satu vaiabel besar bagi pertumbuhan wilayah-wilayah di bawahnya 

(termasuk juga wilayah Rancabuaya, yang sebagian besar wilayah Rancabuaya berada di 

wilayah Kabupaten Garut). Tentu saja perubahan besar yang terjadi di Kabupaten Garut 

akan berdampak secara strategis pada pertumbuhan di  Wilayah Rancabuaya. Perubahan 

strategis Kabupaten Garut terletak pada 3 variabel besar, yaitu:  1) Perkembangan 

Penduduk, Pendidikan dan Angkatan Kerja, 2) Perkembangan Distribusi dan Kesempatan 

Kerja, 3) Perkembangan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi. 

 

5.1.1. Perkembangan Penduduk, Pendidikan dan Angkatan Kerja 

Perkembangan Jumlah penduduk di Kabupaten Garut dalam kurun waktu 2010 

hingga tahun 2014 secara jumlah jiwa mengalami perkembangan rata-rata pertahunnya 

sebanyak 25.965 jiwa. Hanya saja laju pertumbuhannya penduduk dalam kurun waktu 

2010-2014 mengalami penurunan pertahunnya. Laju pertumbuhan Kabupaten Garut 

dimulai sejak 2010-2011 sebesar 1,2 persen, menurun menjadi 1,1 persen di tahun 2011-

2012, dan terus menurun laju pertumbuhannya menjadi 1 persen di tahun 2013-2014.  

Hal mengenai melambatnya laju pertumbuhan penduduk, dikuti juga pada laju 

pertumbuhan Angkatan Kerja di kabupaten Garut. Laju pertumbuhan Kabupaten Garut 

dimulai sejak 2010-2011 sebesar 1,6 persen, menurun menjadi 1,5 persen di tahun 2011-

2012, dan terus menurun laju pertumbuhannya menjadi 1,3 persen di tahun 2013-2014. 

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah. 

 

Tabel 43. Perkembangan Penduduk dan Angkatan Kerja Kabupaten Garut 2010-2014 

Kriteria  2010 2011 2012 2013 2014 

Jumlah Penduduk 
     

2.422.330  

   

2.450.430  

   

2.477.110  

   

2.502.410  

   

2.526.190  
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RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI RANCABUAYA  

 

Angkatan Kerja 
     

1.499.270  

   

1.523.170  

   

1.546.100  

   

1.567.700  

   

1.587.690  

Sumber:Kabupaten Garut Dalam Angka (2011-2015) 

 

Situasi melambatnya laju pertumbuhan penduduk dan Angkatan Kerja, dikuti juga 

pada laju pertumbuhan Pencari Kerja Berdasarkan strata pendidikan di kabupaten Garut. 

Laju pertumbuhan Pencari Kerja Berdasarkan strata pendidikan Kabupaten Garut dimulai 

sejak 2009-2013 mengalami fluktuasi ke arah negatif pertumbuhan di setiap setiap strata 

pendidikan Pencari Kerja. Rata-rata pertumbuhan positif hanya pada strata SD, D1 dan D3. 

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah. 

 

Tabel 44. Pencari Kerja Sesuai dengan Pendidikan Terakhir 2009-2013 

Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 

SD 328 205 328 837 219 

SMP 1660 1363 1660 1823 1430 

SMA 9479 10139 9479 8208 8204 

D1 73 48 73 326 5 

D2 1799 1261 1799 731 53 

D3 2470 2160 2470 4057 3372 

S1 8110 6366 8110 2713 3303 

Sumber:Kabupaten Garut Dalam Angka (2010-2015) 

 

Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut, 

masih sulit untuk dapat diserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat 

lapangan pekerjaan yang kurang, ditambah tingkat kompetensi angkatan kerja yang relatif 

masih rendah. Kondisi perekonomian yang memprihatinkan itu, tentunya menyulitkan 

pengembangan lapangan pekerjaan masyarakat, bahkan justru semakin banyak angkatan 

kerja produktif di sektor formal maupun informal yang kehilangan pekerjaan, yang 

menyebabkan masih tingginya angka pengangguran terbuka. 

Jumlah penduduk yang besar memang merupakan potensi yang besar. Berdasarkan 

riset dan teori pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja 

di suatu wilayah. Jika pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia tidak 

mendapat perhatian, dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak 

terkontrol. Ini di khawatirkan menambah jumlah pengangguran dan menambah jumlah 

penduduk miskin. Masalah kependudukan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan 
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pencapaian tujuan pembangunan antara lain adalah pola penyebaran penduduk dan 

mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang.  

Jumlah penduduk yang besar harus diimbangi dengan kualitas pendidikan yang 

memadai, untuk menciptakan sumber daya yang ber kualitas. Teori pertumbuhan 

menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan 

pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong pengembangan 

produktivitas manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan aset 

yang paling penting bagi pembangunan ke depan. 

Penduduk dan lapangan kerja yang meningkat dengan cepat menjerumuskan 

perekonomian pengangguran dan kekurangan lapangan kerja. Kerena penduduk 

meningkat proporsi pekerja pada penduduk total menjadi naik. Tetapi karena ketiadaaan 

sumber pelengkap, tidaklah mungkin untuk mengembangkan lapangan pekejaan. 

Akibatnya tenaga buruh, pengangguran dan kekurangan lapangan kerja meningkat. 

Penduduk yang meningkat dengan cepat mengurangi pendapatan, tabungan dan investasi. 

Karenanya pembentukan modal menjadi lambat dan kesempatan kerja kurang dan dengan 

begitu meningkatkan pengangguran. Lebih dari itu , apabila tenaga buruh dibandingkan 

dengan lahan meningkat, sumber modal dan sumber lainnya, faktor komplemen tersedia 

per pekerja merosot dan akibatnya pengangguran dan kekurangan pekerjaan meningkat. 

Walaupun banyak studi yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang banyak 

atau khususnya tenaga kerja yang menganggur, tidak selalu menjadi bahaya stagnasi 

dalam pembangunan. Tenaga kerja yang kurang produktif terutama yang terpaksa 

menganggur dapat dimanfaatkan dengan menciptakan lapangan kerja, yang direalisasikan 

melalui berbagai proyek pekerjaan umum. Sehingga penciptaan lapangan pekerjaan 

menjadi katup pengaman bagi pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Tentu saja, 

rumusan umum yang harus dipenuhi adalah pembangunan ekonomi wilayah harus 

dibarengi dengan pembangunan dalam pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas 

tenaga kerja. 

5.1.2. Perkembangan Distribusi dan Kesempatan Kerja 

Pada dasarnya pembangunan ekonomi daerah mempunyai empat dimensi pokok yaitu: (1) 

pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, 

dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. 

Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan 

pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan 

pembangunan daerah itu sendiri. Perkembangan distribusi dan kesempatan kerja secara 
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sektoral merupakan cerminan perubahan atau transformasi ekonomi baik secara sektoral 

maupun sosial kultural. 

Berdasarkan Perkembangan distribusi dan kesempatan kerja secara sektoral di Kabupaten 

Garut dari kurun waktu 2010-2013 menunjukkan terjadinya perubahan atau transformasi 

ekonomi baik secara sektoral maupun sosial kultural. Rata-rata Laju Perkembangan 

distribusi dan kesempatan kerja secara sektoral di sektor pertanian,kehutanan dan 

perikanan melambat sebesar (minus 5,6 %), tapi pada saat yang sama rata-rata laju 

Perkembangan distribusi dan kesempatan kerja secara sektoral di sektor Industri 

Pengolahan sebesar 13,8 persen dan Sektor Jasa rata-rata tumbuh sebesar 5,6 persen 

dalam kurun waktu 2010-2013. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah. 

Tabel 45. Perkembangan distribusi dan kesempatan kerja secara sektoral 2010-2013 

Lapangan Kerja 
Utama 

2010 2011 2012 2013 

Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 42,29 37,14 28,18 33,63 

Industri Pengolahan 6,79 7,16 9,8 9,71 

Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 

(Pariwisata) 
28,76 23,37 21,78 20,92 

Jasa-jasa 20,01 19,45 16,45 22,20 

Lainnya 1,18 1,42 13,79 13,55 

 Sumber:Kabupaten Garut Dalam Angka (2010-2014) 

 

Situasi meningkatnya Perkembangan distribusi dan kesempatan kerja secara 

sektoral di Kabupaten Garut dari kurun waktu 2010-2013 pada sektor Industri Pengolahan 

dan Jasa-Jasa masih belum dapat meningkatkan nilai Localization Index dan Specialization 

Index Kabupaten Garut yang masih bernilai di bawah angka 1. Artinya perkembangan 

distribusi dan kesempatan kerja secara sektoral berdasarkan tabel di atas, masih belum 

dapat menggerakan daya pemusatan atau spesialisasi sektoral di kegiatan perekonomian 

daerah  Kabupaten Garut.  Dalam kata lain, berdasarkan nilai Localization Index dan 

Specialization Index, Kabupaten Garut belum memiliki keunggulan komparatif dan 

kompetitif secara sektor ekonomi wilayah. 

Pada sektor pertanian terjadi penurunan pangsa nilai tambah lebih cepat dari pada 

penurunan pangsa tenaga kerja. Sebaliknya di sektor industri, peningkatan pangsa nilai 

tambah lebih cepat dari peningkatan pangsa tenaga kerja. Dengan demikian terjadi 

ketimpangan antara pangsa nilai tambah dan pangsa tenagakerja di sektor pertanian 
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dibandingkan sektor industri. 

Dari infromasi di atas menunjukkan bahwa telah terjadinya perubahan struktur 

pangsa produksi (PDRB) yang tidak diikuti oleh terjadi perubahan struktur pangsa 

penyerapan tenaga kerja secara proporsional dan bahkan cenderung struktur pangsa 

penyerapan tenagakerja tidak berubah akan menyebabkan terjadi penumpukan 

tenagakerja pada satu sektor. Sehingga fenomena ini akan menyebabkan semakin 

timpangnya produktivitas yang dihasilkan yang lebih lanjut berdampak pada semakin 

timpangnya juga pendapatan antara pekerja di sektor pertanian dan industri. 

Berdasarkan data dan hasil analisis LQ indeks, Localization Index dan Specialization 

Index dan didukung oleh hasil kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa telah terjadi 

perubahan struktur PDRB atau produksi sektoral di Kabupaten Garut yang tidak seiring dan 

tidak sepadan dengan perubahan struktur penyerapan tenagakerja.  

Senjangnya perubahan struktur perekonomian Indonesia khususnya sebagai akibat 

dari rendahnya daya serap tenagakerja sektor industri (sektor yang paling pesat 

pertumbuhannya), sangat memberatkan sektor pertanian berdasarkan argumentasi: 

Pertama, oleh karena sifatnya yang sangat akomodatif terhadap penyerapan tenaga kerja, 

sektor pertanian terpaksa menampung tenagakerja melebihi kapasitasnya, sehingga 

menanggung beban pengangguran yang sangat tinggi. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa senjangnya perubahan struktur perekonomian telah turut menimbulkan inefisiensi 

perekonomian daerah Kabupaten Garut.  

Kedua, perubahan PDRB yang tidak seiring dan sepadan dengan perubahan struktur 

penyerapan tenagakerja telah menimbulkan kesenjangan pendapatan daerah yang lebar. 

Dengan lebih spesifik penurunan pangsa PDRB sektor pertanian dan penurunan pangsa 

penyerapan tenagakerja sektor pertanian yang tidak seimbang telah menimbulkan tingkat 

pendapatan per kapita di sektor ini yang jauh lebih rendah dari sektor lainnya. Ketiga, 

tingkat pengangguran yang tinggi dan rendahnya produktivitas tenagakerja merupakan 

penyebab utama tingginya proporsi penduduk miskin di sektor pertanian dan di pedesaan 

Kabupaten Garut pada umumnya. 

 

5.1.3. Perkembangan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi 

Perkembangan diversifikasi kegiatan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk 

melaksanakan pembangunan wilayah melalui pengembangan potensi unggulan daerah. 

Pengembangan potensi unggulan daerah dapat dilakukan melalui pengembangan sektor 

industri karena mempunyai tiga alasan utama (Tambunan, 2006). Pertama, industri adalah 

satu-satunya sektor ekonomi yang bisa menghasilkan nilai tambah (NT) paling besar 

sehingga menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan produk domestik regional 
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bruto (PDRB).  

Kedua, industri bisa sebagai penarik (lewat keterkaitan produksi kebelakang) dan 

pendorong (lewat keterkaitan produksi ke depan) terhadap perkembangan dan 

pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi lainnya Beberapa kabupaten/Kota di Jawa 

barat, kegiatan sektor industri khususnya industri-industri berbasis pertanian (termasuk 

perkebunan, peternakan dan perikanan) bisa sebagai sumber utama pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Industri tersebut kebanyakan dalam 

skala kecil, yang sering disebut sebagai IKM (Industri Kecil Menengah) atau UMKM (Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah). Ketiga, industri merupakan sektor terpenting bagi 

pengembangan teknologi dan penciptaan inovasi barn yang selanjutnya mampu 

memberikan multiplier effects ke sektor-sektor lainnya. 

Berdasarkan data Perkembangan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi Kabupaten Garut 

2010-2014 mengalami perkembangan jumlah kegiatan industri terus bertambah, baik 

Industri Agro dan Hasil Hutan, Industri Tekstir, Kulit dan aneka Industri, Industri Logam dan 

bahan galian dan Industri Kimia. Hanya saja Laju pertumbuhan kegiatan industri dan 

penyerapan Tenaga Kerja pertahunnya mengalami penurunan.  Laju pertumbuhan kegiatan 

Industri Agro dan Hasil Hutan di tahun 2010-2011 mengalami laju pertumbuhan sebesar 

3,8 persen menurun menjadi 0,6 persen di tahun 2013-2014.  Sementara laju serapan 

tenaga kerja di tahun 2010-2011 sebesar 7,6 persen menjadi 0,4 persen di tahun 2013-

2014. 

Data penurunan laju Perkembangan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi usaha industri di 

Kabupaten Garut 2010-2014, sejalan dengan nilai indeks LQ yang menunjukkan nilai 

negatif pada sektor industri. Secara rinci Data Perkembangan Diversifikasi Kegiatan 

Ekonomi Kabupaten Garut 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel di bawah. 

 

 

Tabel 46. Perkembangan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi Kabupaten Garut 2010-2014 

JenisIndustri/Tahun 
Jumlah Unit 
Usaha (Unit) 

TenagaKerja 
(orang) 

Investasi 
(000.000 Rp) 

NilaiProduksi 
(000.000 Rp) 

2014 

Industri Agro danHasilHutan 9.707 41.515 18.443 378.878 

IndustriTekstir, 
KulitdananekaIndustri 1.399 10.743 17.435 207.300 

IndustriLogamdanbahangalian 1.943 9.162 7.878 115.537 

Industri Kimia 536 2.710 42.795 92.948 

2013 

Industri Agro danHasilHutan 9.646 41.336 18.241 565.450 



82 

 

 LAPORAN AKHIR 
RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI RANCABUAYA  

 

JenisIndustri/Tahun 
Jumlah Unit 
Usaha (Unit) 

TenagaKerja 
(orang) 

Investasi 
(000.000 Rp) 

NilaiProduksi 
(000.000 Rp) 

IndustriTekstil, 
KulitdananekaIndustri 1.326 10.338 1.729 197.070 

IndustriLogamdanbahangalian 1.928 9.121 7.754 114.343 

Industri Kimia 536 2.710 42.795 92.984 

2012 

Industri Agro danHasilHutan 9.623 41.041 18.141 559.734 

IndustriTekstil, 
KulitdananekaIndustri 1.156 9.815 15.751 197.103 

IndustriLogamdanbahangalian 1.903 8.994 967 113.423 

Industri Kimia 532 2.695 43.970 95.189 

2011 

Industri Agro danHasilHutan 9.470 40.560 17.789 556.609 

IndustriTekstil, 
KulitdananekaIndustri 1.126 9.718 15.529 189.903 

IndustriLogamdanbahangalian 1.901 8.998 7.563 113.123 

Industri Kimia 532 2.695 42.720 89.948 

2010 

Industri Agro danHasilHutan 9.126 37.698 16.453 418.317 

IndustriTekstil, 
KulitdananekaIndustri 1.086 9.307 14.903 178.236 

IndustriLogamdanbahangalian 1.869 8.927 7.446 111.049 

Industri Kimia 521 2.655 40.079 86.605 

Sumber:Kabupaten Garut Dalam Angka (2010-2014) 

 

 

5.2. Demografi dan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi di Wilayah Rancabuaya 

 

 Wilayah Rancabuaya merupakan salah satu bagian dari wilayah Garut dan Cianjur 

bagian Selatan.Secara umum kondisi demografi wilayah Selatan Garut dan Cianjur ini lebih 

jarang dibanding wilayah Utaranya.  Diversifikasi ekonomi banyak didominasi oleh 

pertanian, perkebunan dan perikanan.Hal ini tercermin dari mata pencaharian 

penduduknya yang mayoritas bekerja di sektor agraris. 

5.2.1. Perkembangan Penduduk dan Angkatan Kerja 

 Jumlah penduduk angkatan kerja wilayah Rancabuaya pada tahun 2014 berjumlah 

90.784 orang.Jumlah ini hanya 3,6 persen penduduk Kabupaten Garut.Tingkat 

pertambahan penduduk angkatan kerja antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 

mencapai 11,5 persen atau 0,76 persen per tahun.  Hal ini menunjukkan laju pertambahan 

pertumbuhan penduduk angkatan kerja terkategori rendah.  Perkembangan jumlah 
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penduduk angkatan kerja wilayah Rancabuaya selama sepuluh tahun terakhir dapat dilihat 

dalam Tabel berikut. 

Tabel 47. Perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja Rancabuaya selama 10 tahun 
terakhir 

Daerah 
Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rancabuay
a 

81.44
7 

82.84
6 

84.59
2 

86.46
7 

88.05
5 

85.15
1 

86.71
5 

87.46
9 

89.93
9 

90.78
4 

Sumber: Pengolahan Data Sekunder (2016) 

 

5.2.2. Perkembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Transportasi 

 Keterbatasan yang dirasakan wilayah Rancabuaya salah satunya tercermin dalam 

target dan realisasi angkutan umum yang beroperasi.  Dibandingkan dengan sarana 

transportasi di wiayah utara, maka sarana dan prasarana.  Rincian target dan realisasi 

angkutan umum yang beroperasi dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 48. Target dan realisasi kendaraan angkutan umumTarget dan realisasi kendaraan 
angkutan umum 

Jurusan Target Menurut Perda Kendaraan yang Beroperasi Capaian (%) 

Garut-Limbangan 50 50 100 

Garut-Bungbulang 60 60 100 

Garut-Rancabuaya 10 6 60 

Garut-Cisewu 10 4 40 

Garut-Rancabuaya Via Cijayana 20 0 0 

Garut-Cisewu 10 4 40 

Sumber: Garut dalam Angka (2016) 

5.2.4. Perkembangan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi  

 Sektor dominan yang ada di wilayah Rancabuaya didominasi oleh sektor 

perkebunan, pertanian dan perikanan.  Sesuai dengan kondisi geografis, kegiatan ekonomi 

masih bertumpu pada bidang agraris.   Sektor yang perlu mendapat perhatian adalah 

sektor industri pengolahan.  Hal ini karena sektor ini dapat mendorong permintaan terhadap 

bahan baku serta menciptakan nilai tambah dalam perekonomian.  Rincian jenis industri 

olahan dii wilayah Rancabuaya dapat dilihat dalam tabel berikut.   

Tabel 49. Industri Olahan di Rancabuaya 

Industri  
Jumlah Usaha (unit) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Pandai Besi 9 9 9 10 12 

Anyaman 479 492 475 478 96 

Meubel 19 19 25 25 28 

Genting 65 65 65 73 36 

Batu Bata 42 42 29 26 29 

Makanan 1722 1791 1876 1893 2072 

 



84 

 

 LAPORAN AKHIR 
RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI RANCABUAYA  

 

VI. INDIKASI KESIAPANDAN 

RENCANA KEBUTUHAN 

INVESTASI DI PUSAT 

PERTUMBUHAN RANCABUAYA 
 

6.1. Tingkat Kesiapan (Preparadness Index) Wilayah 

Perhitungan tingkat kesiapan wilayah digunakan untuk memberi informasi mengenai 

urutan sektor-sektor dari aspek kesiapan pengembangan pembangunan.  Analisis dengan 

menggunakan TOPSIS menghasilkan hasil perhitungan dimana secara berurutan dari yang 

paling siap adalah perkebunan, pariwisata , industri pengolahan dan perikanan.  Hasil ini 

dapat dimengerti karena selama ini perkebunan merupakan sektor yang berkontribusi besar 

dalam perekonomian wilayah Rancabuaya serta memiliki potensi yang besar untuk terus 

berkembang.Adapun sektor pariwisata, meski kontribusi terhadap perekonomian masih 

kecil namun potensi untuk dikembangkan sangat besar.Mengingat wilayah Rancabuaya 

banyak memiliki destinasi wisata yang terus berkembang.Sektor perikanan menempati 

angka yang paling kecil karena sektor ini memiliki kontribusi terhadap perekonomian yang 

belum signifikan, sementara pengembangannya masih terkendala dengan berbagai 

keterbatasan yang ada.Rincian mengenai skor Indeks Kesipan Wilayah dapat dilihat dalam 

Tabel berikut. 

Tabel 50. Indeks Kesiapan Wilayah Rancabuaya 

Sektor Indeks Kesiapan  

Perkebunan 0,40 

Pariwisata 0,15 

Industri Pengolahan 0,08  

Perikanan  0,01 

Sumber:  Hasil Analisis Data (2016) 

Berdasar pengolahan data di atas kita dapat membuat beberapa alternatif prioritas 

pengembangan.  Alternatif pertama, sektor yang prioritas  dikembangkan sesuai dengan 

urutan nilai indeks kesiapan wilayah.  Berarti perkebunan, pariwisata, industri pengolahan 

dan perikanan.Alternatif kedua justru sebaliknya, sektor yang prioritas dikembangkan 

berdasarkan nilai indeks kesiapan terendah.Berarti mulai dari perikanan, industri 
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pengolahan, pariwisata dan perkebunan.Alternatif ketiga, sektor yang prioritas 

dikembangkan diutamakan sektor yang dapat mendorong sektor lain (prime mover). 

Peningkatan pengembangan sektor yang menjadi prime mover akan ikut 

mendorong sektor lain, sehingga diharapkan terjadi percepatan pengembangan wilayah 

melalui yang dikenal dengan demand side strategy.  Strategi demand side strategyadalah 

suatu stretgi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui peningkatan barang-barang 

dan jasa-jasa dari masyarakat setempat melalui kegiatan produksi lokal.  Tujuan 

pengembangan wilayah secara umum adalah meningkatkan taraf hidup penduduk. 

Berdasarkan pengolahan data dan survey lapangan, sektor yang cocok untuk 

dijadikan prime mover di wilayah Rancabuaya adalah sektor industri pengolahan dan sektor 

pariwisata.Sektor industri pengolaahan yang mampu menjadi prime mover pengembangan 

wilayah Rancabuaya adalah industri pengolahan yang berbahan baku hasil pertanian, 

perkebunan dan perikanan wilayah Rancabuaya itu sendiri.  Sehingga ketika sektor ini 

bergerak maju maka bahan baku yang dihasilkan dari sektor pertanian, perkebunan dan 

perikanan yang slema ini kebanyaknnya mengalir keluar dapat diolah terlebih dahulu.  Hal 

ini akan menjadikan nilai tambah yang didapat dapat dinikmati oleh penduduk Rancabuaya 

sendiri.  Adapun sektor pariwisata dapat menjadi prime mover karena pengembangan 

sektor ini akan menyerap berbagai produk yang dihasilkan wilayah setempat.  Model 

pariwisata yang dapat menjadi prime mover adalah pariwisata yang ramah lingkungan serta 

mengintegrasikan pariwisata dengan budaya serta produk setempat.Dalam hal ini green 

wisata serta wisata halal yang layak dikembangkan karena ramah lingkungan, sesuai 

dengan budaya setempat serta memiliki eksternalitas yang minimal. 

 

Pengembangan Pariwisata 

Promosi dapat membantu destinasi berkembang, juga sebaliknya.Dapat 

menghancurkan destinasi. Dalam konteks pertama, promosi wisata menarik wisatawan 

untuk mengunjungi destinasi baik kota, atraksi, konvensi, hotel, fasilitas olahraga atau 

wisata lain yang menarik wisatawan. Marketer perlu memahami strategi promosi untuk 

membuat keputusan informasi yang paling sesuai dengan dtujuan pemasaran dan 

anggaran yang tersedia.Pemasaran pariwisata yaitu meliputi sejumlah kegiatan yang 

maksudnya untuk mempengaruhi, menghimbau, dan merayu wisatawan potensial sebagai 

konsumen agar mengambil keputusan untuk mengadakan perjalanan wisata.Di samping 

itu, kegiatan pemasaran juga menyediakan kemudahan-kemudahan agar calon wisatawan 

tersebut dapat melaksanakan keputusannya untuk memilih melakukan perjalanan wisata 

sesuai dengan keinginannya. 
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Tujuan dari pemasaran ialah pada akhirnya orang dapat membeli produk yang 

ditawarkan.Untuk itu produk tersebut harus dibuat semenarik mungkin sehingga mampu 

menarik minat pembeli namun selain itu produk yang ditawarkan tersebut haruslah siap 

atau tersedia untuk dijual sehingga orang dapat membelinya.Untuk keperluan itu produk 

harus dinilai dengan uang, sehingga dalam pemasaran juga harus menetapkan harga 

produk.Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang seharusnya dirumuskan oleh para ahli 

ekonomi, stakeholder, pemerintah daerah dan juga para pelaku pariwisata sebagai salah 

satu langkah pemasaran. Kegiatan ini sangatlah penting yang berguna untuk 

mengidentifikasi keinginan dari para wisatawan, berkomunikasi dengan mereka untuk 

menentukan dan mempengaruhi keinginan, kebutuhan, motivasi, kesenangan dan 

ketidaksenangan mereka pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dan untuk 

menyusun dan menyesuaikan produk wisata mereka dengan situasi yang diharapkan oleh 

wisatawan.  

Kegiatan promosi merupakan suatu kegiatan yang intensif dalam waktu yang relatif 

singkat.Dalam kegiatan promosi itu diadakan usaha untuk memperbesar daya tarik produk 

wisata terhadap calon konsumen. Konsumen dan permintaanya tidak digarap, akan tetapi 

produknya yang lebih disesuaikan dengan permintaan konsumen. 

Untuk mengadakan promosi yang tepat harus disadari bahwa yang didistribusikan ke 

pasar itu sering bukan produk yang sudah jadi, akan tetapi sering hanya komponen-

komponennya saja: hotelnya, atraksinya, angkutanya. Komponen itulah yang masih harus 

kita ramu kembali sehingga menjadi suatu produk paket wisata yang lengkap.Produk itu 

dapat disusun sendiri oleh wisatawan yang melakukan perjalanan.Sehingga promosi pun 

juga harus ditujukan kepada mereka.Ini disebut promosi konsumen atau biasa disebut 

promosi langsung. Promosi langsung dilakukan oelh semua lembaga yang bersangkutan 

dengan pemasaran : produsen paket wisata, biro perjalanan umum dan agen perjalanan. 

Banyak wisatawan membayar untuk produk yang sudah jadi yang telah disusun oleh 

biro perjalanan umum dan ditawarkan kepada wisatawan melalui agen perjalanan.Maka 

jelaslah bahwa agen perjalanan juga harus dijadikan sasaran promosi.Cara seperti ini 

adalah promosi tidak langsung. 

Secara umum semua promosi wisata memiliki focus untuk mencapai tujuan 

pemasaran, misalnya: 

1. Meningkatkan pangsa pasar dan pengembangan pasar 

2. Meningkatkan jumlah pengunjung sebesar 10% dan pendapatan 12% 

3. Meningkatkan presentase jumlah wisatawan dengan pendapatan yang tinggi 
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4. Meningkatkan pengeluaran wisatawan individu dan masa tinggal lebih lama 

5. Mengurami dampak permintaan musiman 

6. Meningkatkan pangsa pasar ekowisata 

7. Meningkatkan distribusi kegiatan wisata yangs eimbang ke berbagai daerah 

8. Meposisikan citra destinai sebagai tujuan wisata yang baik untuk liburan 

 

Media Promosi 

Berkaitan dengan promosi maka akan berkaitan dengan berbagai kegiatan dan model 

yang memiliki berbagai unsur yang dapat dikombinasikan, kondisi ini dinamakan media 

promosi (promotional mix). Menurut Basu Swastha dan Irawan (1983: 349) memberikan 

definisi Promotional mix adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel 

periklanan, personal selling dan alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk 

mencapai tujuan program penjualan. Keterangan variabel promotional mix menurut Basu 

Swastha dan Irawan (1983: 349) di atas, antara lain:  

1) Periklanan  

Adalah bentuk presentasi dan promosi non pribadi tentang ide, barang, dan jasa 

yang dibayarkanoleh sponsor tertentu.  

2) Personal Selling  

Adalah presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu calon pembeli atau 

lebih yang ditujukan untuk menciptakan penjualan.  

3) Publisitas  

Adalah pendorongan permintaan secara non pribadi untuk suatu produk, jasa, atau 

ide dengan menggunakan berita komersildidalam media massa dan sponsor tidak 

dibebani sejumlah bayaran secara langsung.  

4) Promosi Penjualan  

Adalah kegiatan pemasaran, selain personal selling, periklanan dan publisitas yang 

mendorong pembelian konsumen dan efektifitas pengecer. Kegiatan-kegiatan 

tersebut antara lain: peragaan, pertunjukan atau pameran, dan demonstrasi 

Keterangan variabel promotional mix menurut Rambat Lupiyoadi (2006: 120) di atas, antara 

lain:  

a. Periklanan  

Merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impersonal yang digunakan oleh 

perusahaan barang atau jasa. Peranan periklanan dalam pemasaran jasa adalah 

untuk membangun kesadaran terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, 
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menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, membujuk 

konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut dan membedakan diri 

perusahaan satu dengan perusahaan lain yang mendukung positioning jasa.  

b. Penjualan Perorangan (Personal Selling)  

Penjualan perseorangan mempunyai peranan penting dalam pemasaran jasa, 

karena interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen sangat 

penting, jasadisediakan oleh orang bukan mesin dan orang merupakan bagian dari 

produk jasa.  

c. Promosi Penjualan 

Adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan arus barang atau 

jasa dari produsen sampai pada penjualan akhirnya. d) Hubungan Masyarakat 

(Public Relation) Merupakan kiat pemasaran lainnya, dimana perusahaan tidak 

hanya harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok dan penyalur, tetapi juga 

harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar.  

d. Informasi dari Mulut ke Mulut (Word of Mouth)  

Dalam hal ini peranan orang sangat penting dalam mempromosikan jasa. 

Pelanggan akan berbicara kepada pelanggan lain yang berpotensial tentang 

pengalamannya dalam menerima jasa tersebut, sehingga informasi dari mulut ke 

mulut ini sangat besar pengaruhnya terhadap pemasaran jasa dibandingkan 

dengan aktivitas komunikasi lainnya.  

e. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)  

merupakan unsur terakhir dalam bauran komunikasi dan promosi 

 

KONSEP GREEN TOURISM 

Green tourism mendorong keberlanjutan melalui proses selektif dalam 

pengembangan program pemasaran untuk menarik wisatawan yang sadar lingkungan, 

menunjukkan sikap respek terhadap komponen alam, mimiliki kepedulian terhadap 

kelestarian lingkungan dan sensitifitas budaya lokal yang dianggap sebagai model wisata 

yang paling baik dalam menyelamatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi 

variasi kebutuhan baik sekarang maupun untuk generasi masa mendatang. Green tourism 

itu beragam seperti desa wisata, agrowisata, guest house green, green hotel, wisata alam 

dan sejenisnya adalah model yang paling ideal bagi sebuah berkelanjutan pariwisata dalam 

menciptakan tatanan ekonomi baru (Dowling, and Fennell, 2010).  

Sebagai bentuk wisata alternatif, green tourism memiliki fokus pada pertimbangan 

kapasitas, edukasi, pelestarian sumber daya lingkungan dan pembangunan daerah, dan 
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kegiatan khas daerah. Sebuah destinasi layak disebut sebagai green tourism jika memiliki 

empat dimensi utama, yaitu basis alam, dukungan konservasi, keberkelanjutan dan 

pendidikan lingkungan (Weaver, 2012), oleh karena itu konsep green tourism -- merupakan 

bentuk pariwisata yang memiliki tampilan terbaik dalam memupuk pengalaman belajar dan 

apresiasi secara berkelanjutan dalam mengelola dan meningkatkan kelestarian lingkungan 

alam, budaya, sosial, sumber daya destinasi dan mempromosikan kelangsungan hidup 

yang lebih berkualitas di masa – masa mendatang.  

Aspek operasional konsep ini dikembangkan dengan indikatorindikator positif sebagai 

berikut : 

1. Visi - dibangun berdasarkan semangat ekologis (pelestarian, perlin-dungan), 

komersial, sosial dan budaya, peningkatan kualitas sumber daya sebagai dasar 

pengembangan bisnis pariwisata secara berkelanjutan.  

2. Differensiasi - destinasi wisata dibangun sesuai dengan kondisi lokalitas, gaya 

arsitektoral, keunikan budaya dan lingkungan hidup setempat.  

3. Pengembangan  

a. Atraksi tambahan bersumber dari akar budaya lokal dan dikembangkan untuk 

melengkapi atribut lokal,  

b. layanan pengunjung yang dapat meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap 

budaya lokal dan lingkungan.  

4. Manajemen kinerja : dinyatakan dalam ukuran kinerja (kuantitatif dan kualitatif) : 

tingkat perumbuhan, melebihi daya dukung yang membahayakan lingkungan alam 

atau batas-batas lingkungan sosial, dan bagai-mana pengaruhnya terhadap kualitas 

hidup masyarakat setempat.  

 

KONSEP PARIWISATA HALAL 

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk 

wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-

aturan Islam.  Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya Hotel yang tidak 

menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam 

renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. 

Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. 

Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam 

pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat 

sholat di tempat wsata,  pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah 
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memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang 

mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan. 

Pariwisata di wilayah Rancabuaya memiliki prospek cerah jika berbasis kepada halal 

pariwisata.  Hal ini karena wisata halal sesuai dengan kultur setempat, konsumen atau 

pasar umumnya muslim, serta wisata halal akan meminimalisir dampak negatif dari aspek 

sosial budaya seperti menyebarnya penyakit akibat kemaksiatan yang biasanya 

berkembang di daerah pariwisata. 

 

STRATEGI PENGEMBANGAN GREEN TOURISM  

Pariwisata diakui sebagai kegiatan yang bersifat komposit, multiplisitas dan berefek 

ganda, maka kebijakan dan pengambilan keputusan nasional dan regional mestinya 

mengacu pada : Pertama: matriks evaluasi yang berkaitan dengan : dampak ekonomi 

(positif dan negatif), efek sosial (positif dan negatif), efek lingkungan (positif dan negatif), 

efek budaya (posistif dan negatif). Kedua : manajemen pengunjung (reguler atau MICE), 

ukuran, kelompok, lama tinggal, penyediaan infrastruktur, fasilitas bagi pengunjung, 

penyediaan informasi dan pendidikan atas aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

selama di destinasi. Ketiga: pilihan strategi sebagai mekanisme dan proses dimana tujuan 

green tourism dapat dicapai misalnya conservation strategy, lean strategy, defensive 

strategy, shaded strategy dan extreme strategy atau gabungannya  

Paling tidak ada lima strategi pengembangan green tourism, yaitu conservation 

strategy, lean strategy, defensive strategy, shaded strategy dan extreme strategy yang 

dipandang sebagai mekanisme dan proses dimana tujuan green tourism dapat dicapai 

(Dowling, 2010) dan pengelolaan green tourism dilakukan melalui kegiatan manajemen : 

pengunjung reguler, ukuran, kelom-pok dan lama tinggal, penyediaan infrastruktur, fasilitas 

bagi pengunjung, penyediaan informasi dan pendidikan atas aturan yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan selama di destinasi. Manajemen green tourism mencakup penggabungan 

sejumlah strategi seperti kode etik, akreditasi untuk menghasilkan praktek wisata terbaik. 

Salah satu strategi yaitu strategi konservasi dengan penekanan ecodevelopment 

adalah konsep yang mengakui saling ketergantungan lingkungan, ekonomi dan 

sosial.Strategi ini merekomendasikan untuk mengambil tindakan yang menjamin 

pemeliharaan sumber daya wisata (alam atau buatan manusia) jangka panjang. Pariwisata 

memiliki ketergantungan yang kuat pada sumber daya alam yang berkualitas, oleh karena 

itu green tourism sebetulnya bukan hanya cita-cita yang tetapi keharusan ekonomi – ini 

masuk akal, karena ekonomi yang baik akan tumbuh dari kemampuan menjaga lingkungan, 

lingkungan sebagai sumber daya yang memberi peluang untuk digunakan para pelaku 
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bisnis secara kompatibel. Oleh karena itu yang paling ideal adalah bahwa perencanaan 

pembangunan kepariwisataan harus merupakan proses yang mengintegrasikan 

pertimbangan ragam ekonomi, struktur lingkungan, sosial dan budaya secara 

terkendali.Tujuan dari strategi ini adalah : 

1. Meminimalkan erosi sumber daya dari setiap kegiatan pariwisata yang 

dikembangkan;  

2. Melindungi image destinasi sejalan dengan perlindungan lingkungan dan 

mengoptimalkan kepuasan pengunjung;  

3. Menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal 

melalui manfaat ekonomi dari pariwisata;  

4. Mengembangkan infrastruktur dan menyediakan fasilitas rekreasi bagi wisatawan 

dan masyarakat;  

5. Memastikan bahwa jenis pembangunan destinasi dan resort sesuai dengan tujuan 

masing-masing daerah;  

6. Mengintegrasikan dan mengembang- kan program yang konsisten antara 

kehidupam sosial, budaya sumber daya lingkungan - sumber daya terbarukan.  

7. Melestarikan dan meningkatkan atraksi tujuan wisata yang unik untuk menjaga 

pariwisata sebagai kegiatan ekonomi jangka panjang. 

 

PERENCANAAN GREEN TOURISM  

Kebijakan, rencana, strategi dan aksi merupakan fokus kebijakan yang 

mencerminkan kemauan politik lingkungan untuk kepentingan publik, yang mencakup nilai-

nilai dan ideologi, distri-busi kekuasaan, kerangka kerja institusional dan proses 

pengambilan keputusan. Kebijakan dibuat di berbagai tingkatan, dari sekala mikro (kota/ 

kabupaten, propinsi) dan skala makro (nasional) dengan melibatkan berbagai kelompok 

yang mempengaruhi kebijakan seperti asosiasi industri pariwisata, kelompok konservasi, 

tokoh - kelompok masyarakat, komunitas akademisi, konsultan dan anggota parlemen yang 

signifikan. Perencanaan merupakan proses prediksi (dokumen tertulis) dan karena itu 

memerlukan beberapa persepsi masa depan. Meskipun bergantung pada pengamatan dan 

deduksi penelitian sekarangjugasangatbergantungpadanilai-nilai komunitas yang diyakini 

bersama. 

Perencanaan harus menyediakan sumber daya untuk pengambilan keputusan dan 

tindakan yang diperlukan.Pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali dapat 

menghancurkan sumber alam yang tersedia atau sumber daya yang dibangun. Yang ideal 
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adalah perencanaan pariwisata merupakan proses yang disusun berdasarkan hasil 

penelitian dan evaluasi untuk mengop-timalkan kontribusinya terhadap kesejahteraan 

manusia dan kualitas lingkungan. Pariwisata sebagai industri global, tren pertumbuhan 

semakin menguat, bergerak lebih cepat dan menghasilkan revenu yang lebih tinggi, tetapi 

tidak boleh mengorbankan aspek sosial dan integritas ekologi daerah tujuan, untuk itu para 

pembuat kebijakan pariwisata, terutama pemerintah, dipaksa untuk mempertimbangkan 

berbagai pendekatan baru (misalnya informasi, regulasi, akreditasi green tourism) untuk 

memastikan bahwa kegiatan pariwisata, masyarakat setempat, wisatawan dan bisnis tidak 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.  

Kebijakan dan perencanaan yang tidak sehat, ditambah dengan kenyataan bahwa 

pari-wisata adalah sektor dengan pertumbuhan tercepat dan industri terbesar di dunia, lebih 

dari 20% dari pasar perjalanan dunia sebagai wisatawan, menunjukkan pertumbuhan 

ekonomi dari sektorini dimasamendatangakan semakin dominan. Oleh karena itu kebijakan 

green tourism harus menjadi kesepakatan bersama dalam menseimbangkan 

pembangunan ekonomi vs konservasi lingkungan (peremajaan sember daya), pasokan vs 

permintaan, manfaat vs biaya, dan orang vs lingkungan.Faktor signifikan yang mungkin 

menghambat kebijakan pengembangan green tourism adalah kesepakatan tentang 

bagaimana mendefinisi konsep dan mengidentifikasi, proses klasifikasi produk green 

tourism.Tinjauan kritis terhadap green tourism (definisi, produk dan kebijakan) memberikan 

gambaran sejauh mana kebijakan green tourism regional dan nasional secara dinamis 

mensukseskan gerakan green tourism itu sendiri.Kerangka kerja perencanaan lingkungan 

dan pariwisata adalah keyakinan intrinsik yang tidak hanya sebatas menjaga kelestarian 

budaya dan struktur sumber daya tetapi juga harus diikuti dengan aksi untuk menciptakan 

sumber daya terbarukan. 

Untuk mencapai tujuan ini, strategi perencanaan daerah, penggunaan lahan harus 

mencakup perlindungan sumber daya, pertanian, penggunaan bahan baku, penataan 

daerah perkotaan dan pertambangan harus dibentuk secara hati-hati, direncanakan dan 

dikendalikan untuk menentukan kondisi pertum-buhan, mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas lingkungan. Fitur alam yang luar biasa akan terus menjadi signifikan 

sebagai tempat wisata jika mereka dilestarikan. Jika ada keraguan bahwa lingkungan alam 

tidak dapat dilindungi atau ditingkatkan maka pengem-bangan pariwisata seharusnya tidak 

diperbolehkan untuk dilanjutkan.Perencanaan green tourism melibatkan aspek lingkungan 

mulai dari perlindungan, konservasi sumber daya dan penilaian dampak sementara 

perencanaan pariwisata terhadap lingkungan dan aspek sosial.Kebutuhan penelitian untuk 

perencanaan green tourism diartiku-lasikan untuk penentuan zonasi dan evaluasi dampak 

pariwisata. Aspek lain yang membu-tuhkan penelitian seperti wilayah bebatuan 
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pegunungan, tanah kering dan lainya serta hubungan antara lingkungan dan aspek sosial 

dari pengembangan green tourism. Salah satu aspek penting dari perencanaan green 

tourism adalah kebutuhan integrasi pariwisata dengan tujuan pembangunan daerah. 

Perencanaan pariwisata - wisata alam dan konservasi harus dikoordinasikan dan 

diintegrasikan di perencanaan tingkat nasional, regional dan lokal sehubungan dengan 

sebaran geografis dan intensitas pariwisata itu berkembang atau 

dikembangkan.Kompatibilitas lingkungan-pariwisata alam di daerah yang terbaik dilakukan 

pada tingkat regional dapat memberikan peluang terbaik untuk mencapai tujuan pelestarian 

lingkungan termasuk perencanaan penggunaan lahan untuk kegiatan kepariwisataan. 

 

GREEN TOURISM MARKETING  

Dalam pemasaran, produk apapun yang ditawarkan, endingnya tetap sama yaitu 

kepuasan pelanggan, keuntungan, retensi pelanggan dan keberlanjutan untuk jangka 

panjang. Pemasaran pariwisatapun tidak pernah lepas dari empat kepentingan itu. Oleh 

karena itu nilai sebuah keberlanjutan dalam pemasaran pariwisata adalah totalitas system 

perencanaan harga, promosi, dan produk pasar yang spesifik untuk memuaskan wisatawan 

(pengalaman positif) yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan 

keuntugan bagi perusahaan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan sumber daya alam, 

“green tourism markting is a total process activities and outcome arising designed to plan, 

price, promote, and make available to selected markets products and services in the form 

of benefits and experiences that create satisfied guests and achieve organizational 

objectives from the relationship and the intraction among the tourist, tourism supplier, host 

government, host communities, surrounding and sustainable environment that are involved 

in the attracting and hosting visitors” (Hsu, et al, 2012),  

Model green tourism marketing berorientasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan 

harus dilakukan secara terpadu untuk memenuhi semua kepentingan stakeholder yang 

terlibat dalam pariwisata.Dengan demikian kemampuan mendesign kesesuaian produk, 

harga dan promosi adalah langkah awal yang sangat penting dalam mengantisipasi dan 

memuaskan keinginan wisatawan yang ada dan calon pengunjung secara lebih efektif dari 

pemasok lain (pesaing). Perubahan perencanaan akan dipacu oleh keuntungan dan 

manfaat bagi pengunjung, masyarakat dan lingkungan secara simultan. Sukses 

perusahaan dalam jangka panjang tergantung interaksi antara guests, provider dan 

pemasok. Memenuhi kepuasan guests, menyelamatkan kondisi lingkungan dan kebutuhan 

masyarakat merupakan inti dari green tourism marketing.  
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Pengelolaan dan kegiatan pemasaran harus dimulai dari political will pemerintah 

sebagai otoritas pengembangan green tourism yang didukung oleh peran serta masyarakat 

dalam membuka usaha-usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan seperti hotel, tempat 

hiburan, usaha toko suvenir dan makanan, retaurant dan jasajasa yang lain. Pihak 

pemerintah mem- punyai kewenangan manajerial dan 

promosisertamasyarakatmensupportnya. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan dalam 

kerangka pemberdayaan segala potensi yang dimiliki untuk tujuan wisata yang berakhir 

pada peningkatan kesejahteraan, berdasarkan paradigma  

1. Revitalisasi dan konservasi lingkungan,  

2. Revitalisasi dan konservasi sejarah dan budaya,  

3. Pemberdayaan masyarakat.  

Pembangunan kawasan wisata baru harus men-cermati kepentingan pelestarian 

lingkungan dan memperhatikan tata ruang yang diundangkan dalam peraturan daerah 

tempat destinasi dikembangkan.Peninggalan sejarah dan budaya perlu dilindungi peraturan 

daerah, dengan upaya mere-vitalisasi - renovasi, dan upaya- upaya pelestarian.Sementara 

usaha mikro masyarakat dapat dikembangkan dengan berbagai kemudahan mendapatkan 

kredit usaha yang mendukung pariwisata. Realisasi program wisata akan dikembangkan 

melalui (a) diversifikasi, (b) daya tarik, dan (c) keterpaduan paket wisata. Diversifikasi 

didasarkan atas asumsi-asumsi yang melahirkan postulat, metode, teknik dan strategi-

strategi pengembangan wisata terpadu. 

 

ONLINE TOURISM MARKETING 

Internet sebagai Media Pemasaran Online Hoffman dan Novak (1996), melihat 

perbedaan internet dengan media lain adalah:  

1. Internet menyediakan sebuah model media komunikasi dari kelompokkelompok 

dimana konsumen dapat berinteraksi lewat media ini dengan perusahaan yang 

berusaha memberikan penawaran kepada mereka. Misalnya pengadaan forum 

diskusi, forum chat, atau komunikasi virtual.  

2. Konsumen dapat berinteraksi dengan media ini. Mereka dapat secara langsung 

mengontrol pesan ataupun permintaan informasi lebih lanjut dengan lebih mudah. 

Hal ini memberikan perbedaan signifikan antara internet dengan media pemasaran 

tradisional dimana konsumen lebih cenderung untuk pasif.  

3. Konsumen dapat memberikan masukan terfokus komersial ke media. Hal ini tidak 

dimungkinkan lewat media pemasaran tradisional. Hal ini terjadi ketika konsumen 
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memberikan kontribusi terhadap perusahaan atau memberikan masukan lewat 

forum diskusi tentang produk spesifik. Ketika konsumen mengirimkan 

pesan/respon, otomatis secara aktif konsumen menambahkan masukan mengenai 

produk yang sedang didiskusikan  

Caribbean Tourism Organization (2004) memberikan definisi untuk istilah e- tourism, 

yaitu “A dynamic interaction between Information and Communication Technologies (ICTs) 

and Tourism exists each transforms the other: ICTs are applied to tourism processes to 

maximize efficiency and effectiveness of the organization, tourism unites Business 

Management, Information and Communication.” Konsep e-tourism pada dasarnya 

merupakan konsep yang masih baru dan belum mendapatkan perhatian dari berbagai pihak 

yang bergerak dalam bidang pariwisata. 

Konsep e-tourism memiliki prinsip yang diselaraskan dengan pemanfaatannya yaitu 

dalam peningkatan pembangunan pariwisata.Berdasarkan definisi e-tourism Caribbean 

Tourism Organization (2005) maka terdapat tiga unsur yang menjadi prasyarat dari e-

tourism yaitu ICT (Information and Communication Technologies), Tourism dan Business. 

Konsep e-tourism yang dimaksud adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa 

layanan pariwisata kepada customers dalam bentuk telematika, dan menjadikan 

penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses. Oleh karenanya, e-tourism 

dapat memberikan manfaat antara lain:  

1. Relatif murah, karena tidak mengenal konsep promosi door to door sehingga 

keterbatasan dana promosi dan masih lemahnya jaringan pemasaran yang dimiliki 

selama ini akan diatasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.  

2. Memperpendek rantai distribusi, karena teratasi dengan penggunaan teknologi 

informasi sehingga semua informasi tersedia dalam bentuk layanan telematika 

Strategi Pemasaran Online Bauran  

Pemasaran Pariwisata Untuk dapat membuat strategi pemasaran online, maka 

pelaku usaha pariwisata wajib untuk mendefinisikan terlebih dahulu bauran pemasaran 

pariwisatanya serta menetapkan pemosisian produk wisatanya pada pasar 

konsumen.Bauran pemasaran yang mengacu pada berbagai komponen atau instrumen 

dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen. Bauran pemasaran 

tradisional, terdiri dari empat P: yakni product, price, place dan promotion, bauran 

pemasaran membentuk faktor-faktor keputusan kunci dalam setiap rencana pemasaran 

termasuk dalam rencana pemasaran pariwisata. Sebagaimana pendapat Tjiptono (2005) 

bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk 



96 

 

 LAPORAN AKHIR 
RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI RANCABUAYA  

 

membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Bauran pemasaran jasa 

dikelompokkan menjadi komponen 7-P, yakni:  

1. Produk (Products) Merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan 

untuk mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Produk disini bisa berupa apa saja (baik yang berujud fisik maupun tidak) yang 

dapat ditawarkan kepada pelanggan potensial untuk.memenuhi kebutuhan dan 

keinginan tertentu. Produk merupakan semua yang ditawarkan ke pasar untuk 

diperhatikan, diperoleh dan digunakan atau dikonsumsi untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan yang berupa fisik, jasa, orang, organisasi dan ide. Dalam 

kaitanya dengan pariwisata produk yang ditawarkan adalah daerah tujuan wisata 

dengan segala penunjangnya yang disertai dengan rasa yang tenang, aman dan 

nyaman ketika mereka berada di daerah tujuan wisata tersebut. Hal ini sangat 

berimplikasi pada pencapaian kepuasan wisatawan (guest satisfaction). Produk 

pariwisata bukan hanya daerah tujuan wisata tetapi meliputi fasilitas dan pelayanan 

yang disediakan bagi wisatawan yang terdiri dari tiga komponen yaitu: sumberdaya 

yang terdapat pada suatu daerah, fasilitas dan transportasi (Yoeti, 2002:128) 

dengan demikian produk wisata merupakan gabungan dari obyek wisata atau 

daerah tujuan wisata, atraksi yang disediakan dan tranportasi yang dikemas dalam 

suatu paket yang menarik.  

2. Harga (Price) Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis, harga 

menggambarkan besarnya rupiah yang harus dikeluarkan seorang konsumen untuk 

memperoleh satu buah produk dan hendaknya harga akan dapat terjangkau oleh 

konsumen sehingga yang harus diperhatikan adalah bagaimana harga dapat 

menjadi daya tarik bagi wisatawan karena wisatawan sudah mengorbankan 

sejumlah uang untuk mendapatkan kepuasan, apabila wisatawan tidak 

mendapatkan apa yang diinginkan maka yang terjadi adalah wisatawan 

meninggalkan suatu daerah tujuan wisata dan tidak mau lagi mengunjungi daerah 

tujuan wisata tersebut yang diakibatkan karena banyak faktor seperti tidak 

nyamannya tempat tersebut, terganggunya wisatawan pada saat berlibur, terjadinya 

kerusakan lingkungan dan lain-lain. Pada kondisi yang seperti itu walaupun produk 

wisata dijual dengan harga yang sangat murah, besar kemungkinan tidak mampu 

menarik jumlah kunjungan wisatawan karena sudah mendapatkan citra buruk dari 

para wisatawan yang pada akhirnya berakibat fatal dan matinya suatu daerah tujuan 

wisata.  

3. Saluran Distribusi (Place) Merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan 

akses terhadap jasa bagi para wisatawan yang memungkinkan mereka dapat 
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dengan mudah sampai pada tujuan. Dalam perkembangan daerah wisata peran biro 

perjalanan wisata (travel agent) sangat diperlukan pada tahapan ini. Biro perjalanan 

wisata mampu membuat paket-paket wisata dan rencanan perjalanan wisata (tour 

itenerary) yang menarik yang dikombinasikan dengan berbagai kegiatan wisata 

seperti; tour, kegiatan petualangan, kegiatan budaya dan lain-lain. Umumnya 

wisatawan dipasok oleh biro perjalanan wisata lokal domestik maupun internasional. 

Melihat peran tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa biro perjalanan wisata 

mendapatkan posisi yang sangat penting dalam usaha perdagangan jasa pariwisata 

khususnya dalam peran sebagai saluran distribusi  

4. Promosi (Promotion) Menurut Kotler (2000) dalam Tjiptono (2004), bauran promosi 

adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi penjualan dan hubungan 

masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan 

pemasarannya. Bauran promosi yang dipilih oleh suatu perusahaan bagi suatu 

produk atau jasa tergantung pada beberapa faktor: sifat produk, tahapan dalam daur 

hidup produk, karakteristik target pasar, jenis keputusan pembelian, tersedianya 

dana untuk promosi dan menggunakan baik strategi mendorong (push) maupun 

menarik (pull). Promosi wisata adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud 

menyampaikan produk atau jasa yang akan ditawarkan pada calon konsumen atau 

wisatawan.  

5. Bukti Fisik (Physical Evidence) Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan 

pelanggan potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. Ini 

meyebabkan risiko yang dipersepsikan konsumen dalam keputusan pembelian 

semakin besar. Oleh sebab itu, salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran 

adalah mengurangi tingkat risiko tersebut dengan jalan menawarkan bukti fisik dari 

karakteristik jasa. Bukti fisik dari sebuah tempat wisata meliputi objek wisata itu 

sendiri, papan nama penunjuk arah atau penanda lokasi, bangunan dan lain 

sebagainya.  

6.  Proses (Process) Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi 

konsumen high contact service yang seringkali berperan sebagai co-producer jasa 

bersangkutan. Dalam bisnis jasa, manajemen pemasaran dan manajemen operasi 

terkait erat dan sulit dibedakan dengan tegas. Proses dalam konteks obyek wisata 

adalah bagaimana pelayanan atas jasa wisata dirasakan dan sampai kepada 

pengunjung atau pelanggan. Termasuk di dalamnya pelayanan.  

7. Orang (People) Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam 

bauran pemasaran. Dalam industri jasa, setiap orang merupakan ”part time 

marketer” yang tindakan dan perilakunya memiliki dampak langsung terhadap 
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output yang diterima pelanggan. Pada obyek wisata, orang-orang yang terlibat di 

dalamnya yaitu pelaku wisata, pengelola, penduduk atau orang-orang yang ada di 

lokasi wisata baik itu penjual-penjual dan termasuk pengelola parkir merupakan 

bagian dari orang-orang yang mengantarkan layanan ke pe 

 

6.2. Peluang dan Rencana Kebutuhan Investasi 

Pembangunan daerah pertumbuhan memerlukan modal yang relatif besar. Akan 

tetapi di sisi lain, kemampuan daerah dan Propinsi untuk menyediakan dana modal guna 

mempercepat pembangunan pusat pertumbuhan sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, salah 

satu aspek dalam kebijakan pembangunan daerah berkembang seperti Rancabuaya perlu 

melakukan usaha-usaha untuk memperoleh lebih banyak dana. Salah satu diantaranya 

adalah meningkatkan investasi baik dari dalam atau luar negeri. 

Berdasarkan peringkat kesiapan sektoral (dengan menggunakan analisis Multi 

dimensi/TOPSIS) yang menunjukkan bahwa rangking pertama dalam hal kesiapan 

menerima investasi secara berurutan adalah sektor perkebunan, pariwisata, industri 

pengolahan dan perikanan, berdampak pada pilihan keputusan kebijakan pada sektor yang 

dapat menjadi daya ungkit yaitu pariwisata dan industri pengolahan. 

6.2.1. Peluang Investasi 

Sektor dominan yang ada di wilayah Rancabuaya didominasi oleh sektor perkebunan, 

pertanian dan perikanan.  Sesuai dengan kondisi geografis, kegiatan ekonomi masih 

bertumpu pada bidang agraris.   

Sektor yang perlu mendapat perhatian adalah sektor industri pengolahan.  Hal ini 

karena sektor ini dapat mendorong permintaan terhadap bahan baku serta menciptakan 

nilai tambah dalam perekonomian.  Rincian jenis industri olahan di wilayah Rancabuaya 

dapat dilihat dalam tabel berikut.   

Tabel 51. Perkembangan Industri Olahan Pluang investasi di Rancabuaya 

Industri  
Jumlah Usaha (unit) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Makanan 1722 1791 1876 1893 2072 

Anyaman 479 492 475 478 96 

Genting 65 65 65 73 36 

Batu Bata 42 42 29 26 29 

Meubel 19 19 25 25 28 

Pandai Besi 9 9 9 10 12 
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6.2.2. Rencana Kebutuhan Investasi 

Sejalan dengan kondisi iklim investasi Kabupaten Garut yang belum meningkat, 

Kawasan Rancabuaya yang direncanakan menjadi pusat pertumbuhan baru sedikit banyak 

terpengaruh dengan kondisi ekonomi wilayah Kabupaten Garut. Banyak upaya telah dilakukan 

oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk pembenahan, mulai dari tata kelembagaan 

pemerintahan, perencanaan perekonomian daerah dan kemasyarakatan serta lain 

sebagainya. Disisi lain banyak hambatan bagi peningkatan daya saing investasi daerah, 

misalnya: keterbatasan pemda dalam melakukan pembiayaan pembangunan perekonomian 

daerah, sering dijadikan alasan mengeluarkan kebijakan yang justru kontraproduktif terhadap 

penciptaan daya saing investasi.  

Padahal dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peran penting 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus berupaya keras 

mendorong agar sebanyak mungkin investasi dapat masuk. Seringkali yang menjadi 

persoalan adalah investasi tidak selalu datang ke setiap daerah. Hanya daerah-daerah 

yang memiliki daya saing investasi yang baik yang akan mendapatkan peluang investasi 

yang lebih besar. Di era otonomi daerah dan MEA, daerah-daerah harus bersaing dengan 

daerah lainnya untuk menarik investasi. 

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi 

yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi 

dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus 

dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pelaku utama investasi adalah 

kalangan dunia usaha. Dengan demikian untuk mengetahui faktor-faktor yang signifikan 

mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah, penelitian ini belum sepenuhnya 

mempertimbangkan persepsi dunia usaha dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

investasi di suatu daerah. Persepsi ini juga perlu dipahami oleh Pemda. Sama halnya ketika 

ketika Pemda perlu mengetahui bagaimana kerangka berfikir investor dalam menentukan 

pilihan lokasi untuk investasi. 

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing terhadap investasi salah 

satunya bergantung kepada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang 

berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan 

terhadap masyarakat. Hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik 

investor, selain makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber 

daya manusia dan infrastruktur dalam arti luas. Kondisi inilah yang mampu 

menggerakan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi. 
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Bagi investor, informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat 

diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lokasi untuk 

investasi. Tetapi hal ini tidak cukup sampai sebatas ketersediaan informasi saja, diperlukan 

rangkaian upaya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai iklim 

investasi di berbagai daerah, untuk membantu para investor dalam membuat keputusan 

lokasi investasinya. 

Berapakah kebutuhan investasi di Kawasan Rancabuaya? jika perekonomian (secara 

teknis sering terkait pada nilai PDRB) ditargetkan tumbuh sebesar persentase tertentu di 

tahun yang akan datang? Ini pertanyaan penting untuk memastikan pencapaian kinerja 

pertumbuhan ekonomi (PDRB) di daerah. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah 

dengan menggunakan ICOR (Incremental Capital-Output Ratio).  Pada Tabel 51 di bawah 

ini hasil perhitungan nilai ICOR Ranca buaya yang didekati berdasarkan proxy atas 

perekonomian wilayah Kabupaten Garut dengan basis data 4 (empat) Kecamatan yang ada 

di Kawasan Rancabuaya.  

Tabel 51. Nilai ICOR rata-rata Kawasan Rancabuaya  

No. Sektor Nilai ICOR 

1 Perkebunan 2,24 

2 Perikanan 2,50 

3 Peternakan 2,92 

4 Kehutanan 0,34 

5 Pengolahan 1,29 

6 Pariwisata 0,80 

7 Listrik Gas dan Air 2,28 

8 Bangunan 1,66 

9 
Pengangkutan dan 
Komunikasi 2,49 

10 
Keuangan Persewaan 
dan Jasa Perusahaan 1,72 

11 Jasa-jasa lainnya 2,46 

Sumber: data olahan Tim Studi 2016 

Tabel di atas memberikan gambaran koefisien ICOR secara akumulasi periode 2008-

2014 di Kawasan Rancabuaya dan .besaran koefisien ICOR rata-rata selama periode 2008-

2014 secara total 1,88; hal ini menggambarkan untuk memperoleh penambahan satu unit 

output dalam rentang periode tersebut dibutuhkan investasi sebanyak 1,88 unit. Besaran 

koefisien ICOR merefleksikan produktivitas sektoral yang pada akhirnya menyangkut 

pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Semakin kecil koefisien ICOR menunjukkan 

semakin efisien pembentukan modal yang terjadi, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi 
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wilayah sebesar 1% maka diperlukan percepatan investasi sebesar nilai per sector yang 

ditampilkan dalam table berikut:  

Tabel 52. Nilai ICOR Kawasan Rancabuaya 

No. Sektor 
Nilai 
ICOR PDRB Sektor Investasi 

1 Perkebunan 2.24  Rp           4,950,438.34   Rp             11,358,786.49  

2 Perikanan 2.50  Rp           4,420,163.06   Rp             11,359,117.57  

3 Peternakan 2.92  Rp           3,784,073.22   Rp             11,360,359.38  

4 Kehutanan 0.34  Rp               459,331.42   Rp                   162,306.22  

5 Pengolahan 1.29  Rp           2,083,422.81   Rp                2,712,326.18  

6 Pariwisata 0.80  Rp           7,075,812.25   Rp                5,207,437.39  

7 Listrik Gas dan Air 2.28  Rp               126,904.96   Rp                   310,628.43  

8 Bangunan 1.66  Rp           1,051,176.71   Rp                1,964,341.30  

9 
Pengangkutan 
dan Komunikasi 2.49  Rp           1,019,067.05   Rp                2,515,507.24  

10 

Keuangan 
Persewaan dan 
Jasa Perusahaan 1.72  Rp               903,836.02   Rp                1,563,592.39  

11 Jasa-jasa lainnya 2.46  Rp           2,972,098.44   Rp                7,175,782.32  
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VII   KESIMPULAN DAN 

ROADMAP KEBIJAKAN 

(INDIKASI PROGRAM) 
 

7.1. Kesimpulan 

• Sektor dominan yang ada di wilayah Rancabuaya didominasi oleh sektor 

perkebunan, pertanian dan perikanan.  Sesuai dengan kondisi geografis, kegiatan 

ekonomi masih bertumpu pada bidang agraris.  Sejalan dengan kondisi iklim investasi 

Kabupaten Garut yang belum meningkat, Kawasan Rancabuaya yang direncanakan 

menjadi pusat pertumbuhan baru sedikit banyak terpengaruh dengan kondisi ekonomi 

wilayah Kabupaten Garut 

• Besaran koefisien ICOR rata-rata selama periode 2008-2014 secara total 1,88; hal ini 

menggambarkan untuk memperoleh penambahan satu unit output dalam rentang 

periode tersebut dibutuhkan investasi sebanyak 1,88 unit.  

• Sektor yang prioritas dikembangkan sesuai dengan urutan nilai indeks kesiapan 

wilayah yaitu perkebunan, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan.Berarti mulai 

dari perikanan, industri pengolahan, pariwisata dan perkebunan.Alternatif ketiga, 

sektor yang prioritas dikembangkan diutamakan sektor yang dapat mendorong sektor 

lain (prime mover). 

• Situasi meningkatnya perkembangan distribusi dan kesempatan kerja secara 

sektoral di Kabupaten Garut dari kurun waktu 2010-2013 pada sektor Industri 

Pengolahan dan Jasa-Jasa masih belum dapat meningkatkan nilai Localization 

Index dan Specialization Index Rancabuaya yang masih bernilai di bawah angka 1. 

Artinya perkembangan distribusi dan kesempatan kerja secara sektoral masih 

belum dapat menggerakan daya pemusatan atau spesialisasi sektoral di kegiatan 

perekonomian daerah  Rancabuaya.   

• Perhitungan indeks kesiapan setiap sektor dengan menggunakan TOPSIS 

menunjukan bahwa sektor perkebunan yang paling siap.Indeks kesiapan dilihat dari 

PDRB, kesiapan tenaga kerja persektor dan kontribusi setiap sektor terhadap 

PDRB. 

• Nilai SI mendekati 0 yang artinya adalah aktivitas perekonomian di Kawasan 

Rancabuaya terdispersi, tidak ada kegiatan atau sektor yang lebih fokus 

dibandingkan sektor yang lain dalam artian bahwa tidak terjadi pemusatan atau 

spesialisasi pada satu kegiatan perekonomian. Terspealisasinya suatu kegiatan 
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yang menggambarkan suatu daerah tersebut memiliki pembangunan yang baik atau 

tidak.Aktivitas perekonomian Kawasan Rancabuaya yang terdispersi merupakan 

gambaran pembangunan yang merata di berbagai sektor perekonomian.Diantara 

sektor kegiatan tersebut perlu ada komoditas yang dapat diunggulkan 

• Nilai LQ hasil perhitungan dengan nilai mendekati angka 0 menunjukkan bahwa 

sektor terdispersi di Kawasan Rancabuaya artinya sektor-sektor yang ada belum 

menjadi fokus dan keunggulan di Kawasan Rancabuaya. Sektor terdispersi di 

Kawasan Rancabuaya diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; 

pertambangan dan penggalian; konstruksi; perdagangan  besar dan eceran; 

transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minuman; 

informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; 

jasa kesehatan dan kegiatan lainnya; serta jasa lainnya. 

 

7.2. Roadmap Program Prioritas Dan Indikasi Rencana Program Disertai Kebutuhan 

Pendanaan 

Radmap rencana program pengembangan kawasan merupakan upaya untuk 

mengembangkan Rancabuaya dengan melakukan perencanaan terkait program – program 

pengembangan berdasarkan arahan kebijakan maupun strategi-strategi yang ditetapkan. 

Pada dasarnya, rencana program (prioritas) pengembangan kawasan yang disusun 

berupaya mewujudkan arahan pola pemanfaatan ruang memungkinkan terjadinya 

perkembangan Rancabuaya secara optimal dengan memperhatikan berbagai limitasi 

pengembangan kawasan yang ada. Rencana investasi program pengembangan kawasan 

Rancabuaya ini merupakan acuan bagi perangkat kerja daerah (SKPD) terkait untuk 

melakukan penyesuaian, perencanaan dan implementasi program-program 

pengembangan kawasan Rancabuaya beserta kebijakan pengalokasian terkait kebutuhan 

pendanaan program-program tersebut. 

 

7.2.1. Program Prioritas 

 
Indikasi (program) kegiatan pengembangan wilayah Rancabuaya merupakan 

suatu rencana aksi (action plan) yang didasarkan kepada berbagai kajian dan analisis 

khususnya sektor pariwisata dan sektor pengolahan (sektor prime mover) yang telah 

dilakukan sebelumnya. Diharapkan indikasi program ini dapat menjadi sebuah pedoman 

yang implementatif dalam proses pengembangan Rancabuaya. Berdasarkan arahan 

kebijakan dan strategi pengembangan kawasan Rancabuaya yang telah disusun pada bab 
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sebelumnya, terdapat berbagai program pengembangan kawasan yang dapat dilakukan 

untuk mewujudkan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan Rancabuaya. Meskipun 

demikian, mengingat keterbatasan sumberdaya waktu dan kemampuan pendanaan 

daerah, diperlukan adanya suatu pengaturan jangka waktu (periode/tahap) pelaksanaan 

implementasi dan penyusunan rencana program pengembangan dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

Program prioritas pembangunan pariwisata didasarkan pada program yang 

menitikberatkan pada peningkatan lima optimalisasi sistem pariwisata yaitu program-

program Kepariwisataan Terpadu Antar Kawasan, Optimalisasi Sumberdaya Pariwisataan, 

Kelestarian lingkungan dan budaya pariwisata, Sistem Sosial Pariwisata dan Kebijakan dan 

Tata Kelola Pariwisata. Program tersebut adalah sebagai berikut: 

5. Kepariwisataan Terpadu Antar Kabupaten (Kabupaten Garut dan Kabupaten 

Cianjur): 

• Penetapan payung hukum terkait keterpaduan pariwisata antar kabupaten 

• Pelaksanaan forum bersama pengembangan pariwisata Rancabuaya yang 

melibatkan pemerintah daerah dan sektor wisata atau pelaku usaha pariwisata 

• Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata yang terintegrasi dengan 

infrastruktur antar kabupaten 

• Pengembangan mekanisme insentif bersama antar kabupaten untuk 

pengembangan wisata 

• Mengembangkan mekanisme disinsentif bersama antar kabupaten untuk 

pengendalian pariwisata yang dilindung kelestariannya. 

 

2. Optimalisasi Sumberdaya Pariwisata: 

• Penetapan dan penguatan destinasi-destinasi pariwisata utama dan pendukung 

• Penguatan objek dan daya tarik wisata baik yang bersifat tunggal maupun kluster 

• Revitalisasi atau penataan kawasan pariwisata yang tidak tertata 

• Pembentukan tema-tema kawasan wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata 

• Penguatan desa wisata terutama wisata budaya 

• Pengembangan inovasi wisata minat khusus guna mengembangkan objek daerah 

wisata baru 

 

3. Kelestarian lingkungan dan budaya pariwisata: 

• Pengembangan acara-acara pariwisata (budaya, festival, dll) secara rutin untuk 

memperkuat daya tarik yang sudah ada 
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• Peningkatan kecerdasan dan pendidikan kepada masyarakat terkait isu mitigasi 

bencana dan konservasi lingkungan 

• Penataan kegiatan-kegiatan di kawasan wisata agar tidak mengganggu kelestarian 

ekosistem sekitarnya (misal dengan melakukan perlindungan terhadap kawasan 

hutan lindung, hutan mengrove, eksistem pantai, dsb) 

• Peningkatan sistem keamanan dan keselamatan pengunjung di kawasan (objek) 

wisata 

 

4. Sistem Sosial Pariwisata: 

• Pengokohan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, 

olahraga, seni, budaya dalam upaya pengembangan pariwisata lokal. 

• Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based development). 

• Peningkatan modal sosial dengan penanggulangan kesenjangan dan kemiskinan 

dan perhatian pada adat setempat 

• Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana 

• Peningkatan wawasan, pemahaman dan kesadaran birokrat akan peran 

pembangunan daerah dalam pengembangan wilayah, khususnya pada sektor 

pariwisata. 

• Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat luas dan masyarakat lokal 

dalam pengembangan dan kegiatan pariwisata 

 

5. Kebijakan dan Tata Kelola Pariwisata: 

• Pengembangan keterpaduan pariwsata dalam rencana tata ruang baik di tingkat 

nasional, provinsi dan kabupaten 

• Pengitegrasian dokumen-dokumen perencanaan wilayah dengan dokumen sektoral 

yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan 

• Penentuan prioritas pengembangan dan pembangunan kawasan wisata di 

Rancabuaya 

• Pengkajian peningkatan teknologi pemantauan bencana dan kemampuan 

penanggulangan bencana 

• Pengkajian kebijakan pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan kawasan 

konservasi ekosistem 

• Peningkatan kapasitas dan pelayanan birokrasi bidang pariwisata 

 

Rencana pelaksanaan progam-program pengembangan kawasan dalam Rencana 

Investasi Pengembangan Rancabuaya di bagi menjadi tiga tingkat prioritas pelaksanaan, 

yaitu: 

1. Prioritas I : program/kegiatan yang penting, strategis, dan mendesak 
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▪ Penting dalam arti bahwa kegiatan tersebut mutlak harus dilakukan sebagai 

syarat bagi terjadinya aktivitas – aktivitas ekonomi di Rancabuaya.  

▪ Strategis dalam arti bahwa kegiatan tersebut memiliki daya ungkit yang 

signifikan terhadap hasil pembangunan yang diinginkan.  

▪ Mendesak dalam arti bahwa kegiatan tersebut harus dilakukan sesegera 

dilaksanakan dengan segera maka permasalahan tersebut secara kumulatif 

akan bertambah besar dan semakin sulit untuk diatasi. 

2. Prioritas II : Program/kegiatan penting, strategis, tidak mendesak 

Deskripsi seperti halnya kegiatan pada prioritas I, hanya saja dalam pemenuhannya 

tidak mendesak untuk segera dilaksanakan. 

3. Prioritas III : Program/kegiatan yang bersifat tambahan 

Program ini mencakup pengembangan sektor, sub sektor atau infrastruktur 

pendukungan atau penunjang pembangunan kawasan (khususnya sektor 

pariwisata) yang bukan merupakan kebutuhan dasar tetapi dipandang perlu dan 

menunjang proses pengembangan Rancabuaya. Pelaksanaan kegiatan prioritas III 

disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang ada. 

 
Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan pengembangan sektor pariwisata di 

wilayah Rancabuaya yang kemudian dikaitkan dengan pertimbangan keterbatasan sumber 

daya pembangunan maka diperlukan pelaksanaan berbagai jenis program pembangunan 

dengan sifat yang berbeda pada setiap tahapan meskipun pada setiap tahapan tersebut 

tetap dilakukan penekanan pada program tertentu. 

Indikasi kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Investasi 

Pengembangan Rancabuaya adalah seperti yang tertera dalam tabel Indikasi kegiatan 

tersebut dapat digunakan sebagai dasar/acuan bagi pembangunan Rancabuaya, 

diantaranya berupa pembangunan fisik secara langsung ataupun acuan bagi penyusunan 

rencana pembangunan dalam jangka 1 tahunan dan 5 tahun. Program prioritas tersebut 

dapat dilihat pada sub bab 7.1 di dalam Tabel Indikasi Program dan Kegiatan 

Pengembangan Kawasan Rancabuaya. 

 

 

 

7.2.2.  Kebijakan Pendanaan 

Pendanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah sumber-sumber yang 

berpotensi menjadi sumber pembiayaan bagi pengembangan kawasan sebagai 

implementasi pelaksanaan program-porgram atau kegiatan pembangunan sektor 



107 

 

 LAPORAN AKHIR 
RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI RANCABUAYA  

 

pariwisata di wilayah Rancabuaya. Beberapa sumber pendanaan yang umumnya 

digunakan untuk melakukan pengembangan dan pembangunan kawasan adalah APBN, 

APBD provinsi, APBD Kota/Kabupaten, dan sumber dana lainnya (dana kerjasama dengan 

pihak swasta, dana hibah, dan lain sebagainya). 

   Sumber-sumber pendanaan atau pembiayaan untuk pembangunan daerah 

(capital investment) antara lain berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah-

daerah dari pemerintah pusat. Darah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang 

besar dapat menggunakan dana bagi hasil untuk membiayai belanja pembangunannya 

sedangkan bagi daerah lain yang kurang memiliki potensi sumber daya alam, belanja 

pembangunannya masih akan tergantung pada jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pada tahun anggaran tertentu. 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur secara hukum mengenai 

keuangan negara. Pada Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat 

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara tercantum dalam APBN, yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat  

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan atau 

keuangan daerah adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rencana pembiayaan atau 

keuangan setiap daerah disusun dalam APBD dengan harus disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Pada APBD, terdapat pos penerimaan dan pos pengeluaran. 

Pos penerimaan terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan 

pos pengeluaran mencakup belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. 

     Pada umumnya sumber dana pemerintah daerah kota/kabupaten di Indonesia, 

khususnya di Jawa Barat, sebagian besar masih berasal dari pemerintah pusat (APBN) dan 

dari APBD provinsi. Oleh karena itu pembangunan di daerah dapat dikatakan tidak dapat 

berjalan bila hanya mengandalkan dari transfer pemerintah pusat, karena sebagian besar 

dipakai untuk membiayai pengeluaran rutin saja. Dengan demikian, diperlukan bebagai 

inovasi-inovasi di dalam mencari sumber pendanaan dan pembiayaan pembangunan, yaitu 

dengan peningkatan PAD daerah atau melalui kerjasama dengan pihak swasta (investor). 

Selain dari APBN dan APBD provinsi, sumber pendapatan daerah di Rancabuaya 

berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah pada masing-masing kabupaten (Kabupaten Garut dan Cianjur). Jika 

diklasifikasikan, maka sumber pendapatan terdiri dari sumber pendapatan yang berasal 
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dari daerah dan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah 

lainnya. Pendapatan yang berasal dari daerah Kaupaten Indramayu adalah pendapatan 

asli daerah, sedangkan sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah lainnya ialah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang 

sah. Berikut merupakan sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan pembiayaan 

pembangunan daera. 

 

Pendapatan asli daerah berasal dari : 

1. Pajak daerah; 

2.Retribusi daerah; 

3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

4.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

 

Dana Perimbangan terdiri atas : 

1.Dana bagi hasil; 

2.Dana alokasi umum (DAU); 

3.Dana alokasi khusus (DAK). 

 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi: 

1.Pendapatan hibah; 

2.Dana bagi hasil pajak dari provinsi/kab/kota; 

3.Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. 

 

Pengembangan kepariwisataan Rancabuaya melibatkan berbagai stakeholder, 

dimana terdapat berbagai kepentingan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten serta sektor 

swasta dan masayarakat. Alokasi pembiayaan bagi pelaksanaan program perwujudan 

kepariwisataan Rancabuaya bersumber dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten, pihak ketiga dan masyarakat, sumber pendapatan lainnya yang 

sah serta atau dalam bentuk kerjasama pembiayaan pembangunan. 

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, anggaran untuk 

program-program pengembangan bidang pariwisata di Rancabuaya disusun dengan 

pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas 

pembangunan, yaitu program prioritas Gubernur, kemudian program penyelenggaraan 

urusan pemerintahan Provinsi dan bantuan tidak langsung berupa bantuan keuangan 

kabupaten, hibah, sosial, yang merupakan prioritas ketiga. Secara umum kebijakan 

anggaran antara lain: 

1. Anggaran diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi 

Jawa Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana 

ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; 

2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan 

publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat 
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efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan  prudent spending 

melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan 

langkah antisipasinya; 

3. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Rancabuaya, 

Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan 

pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 

35 %, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian 

eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, terutama di kawasan 

pesisir; 

4. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan 

memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh 

setiap pengguna anggaran tetap terukur; 

5. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal seperti pengalokasian 

belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja tidak terduga. 

 

7.2.3.  Roadmap Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan 

Berikut ini adalah Roadmap indikasi program pengembangan di Rancabuaya, priortitas dan 

tahapan pelaksanaan, instansi yang terlibat (bertanggung jawab) dan perkiraan sumber-

sumber pendanaan atau pembiayaan terkait implementasi program tersebut. 
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Tabel 7.1  Roadmap Program Pengembangan Rancabuaya Tahun 2016-2021 

 

Program Pengembangan Rancabuaya 

Tahap 

Implementasi 

Prioritas 

Pengembangan Instansi 

Pelaksana 

Kebutuhan 

Investasi 

 

Sumber Dana 
2016 

-

2017 

2018 

- 

2019 

2020 

-

2021 
I II III 

1. Penetapan dan penguatan destinasi-destinasi 

pariwisata utama dan pendukung. 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

2. Pengembangan jalur-jalur wisata. 
      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

3. Pengembangan infrastruktur antar destinasi 

pariwisata dan  internal destinasi pariwisata yang 

menghubungkan objek-objek dan daya tarik wisata 

di dalamnya. 

      Disparbud, 

Dishub 

 APBD 

Kabupaten 

4. Pengkajian bencana yang mungkin terjadi di 

Kawasan Rancabuaya beserta bentuk mitigasi tiap 

bencana tersebut. 

      Bappeda, 

BPBD 

 APBD Provinsi 

5. Penetapan batasan kawasan konservasi lingkungan 

yang jelas. 

      Bappeda, 

BPLHD 

 APBD 

Kabupaten 

6. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata 

yang terintegrasi dengan infrastruktur antar 

kabupaten 

      Bappeda, 

Dishub 

 APBD Provinsi 

7. Pengembangan mekanisme insentif bersama antar 

kabupaten untuk pengembangan wisata 

      Bappeda, 

Disparbud 

 APBD Provinsi 

8. Pengembangan mekanisme disinsentif bersama 

antar kabupaten untuk pengendalian pariwisata 

yang dilindungi kelestariannya  

      Bappeda, 

Disparbud 

 APBD Provinsi 

9. Pengembangan fasilitas penunjang pariwisata 

sesuai standar internasional. 

      Disparbud  APBD Provinsi 

Swasta dan 

pendapatan 

legal lainnya 
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Program Pengembangan Rancabuaya 

Tahap 

Implementasi 

Prioritas 

Pengembangan Instansi 

Pelaksana 

Kebutuhan 

Investasi 

 

Sumber Dana 
2016 

-

2017 

2018 

- 

2019 

2020 

-

2021 

I II III 

10. Peningkatan  kelengkapan fasilitas dan prasarana 

penunjang sesuai standar internasional. 

      Disparbud  APBD Provinsi 

Swasta dan 

pendapatan 

legal lainnya 

11. Peningkatan penyediaan dan pelayanan akomodasi 

untuk memenuhi kebutuhan wisatawan 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

12. Peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata 

dengan meningkatkan sarana dan prasarana 

transportasi, terutama jaringan jalan   

      Dishub  APBD 

Kabupaten 

13. Pengembangan Program Banana Belt sebagai 

pengembangan keterkaitan wisata minat khusus 

dengan kegiatan agroindustri dan agribisnis. 

      Bappeda, 

Disparbud, 

Diperta, 

Disnak, 

Diskanlaut, 

Disbun 

 APBD Provinsi 

14. Penyusunan dan pengemasan tema-tema kawasan 

wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

15. Penguatan objek dan daya tarik wisata baik yang 

bersifat tunggal maupun kluster. 

      Disparbud  APBD Provinsi 

16. Revitalisasi atau penataan kawasan pariwisata yang 

tidak tertata atau mengalami penurunan kualitas 

dan pengelolaan. 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

17. Pengembangan mekanisme insentif dalam 

pengembangan desa-desa wisata. 

      Bappeda, 

Disparbud 

 APBD Provinsi 

18. Penguatan desa wisata terutama wisata budaya 
      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

19. Pengembangan agroindustri, agribisnis, perikanan 

dan kelautan sebagai bagian industri pariwisata. 

      Disparbud, 

Diperta, 

Disnak, 

Diskanlaut, 

Disbun 

 APBD 

Kabupaten 



112 

 

 

Program Pengembangan Rancabuaya 

Tahap 

Implementasi 

Prioritas 

Pengembangan Instansi 

Pelaksana 

Kebutuhan 

Investasi 

 

Sumber Dana 
2016 

-

2017 

2018 

- 

2019 

2020 

-

2021 

I II III 

20. Pengintegrasian kegiatan-kegiatan usaha 

kepariwisataan meliputi: biro perjalanan, 

pengangkutan, perhotelan, restoran, pemandu 

wisata, kerajinan rakyat, kesenian daerah, 

pemeliharan dan pengembangan obyek wisata 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

Swasta dan 

pendanaan 

legal lainnya 

21. Peningkatan investasi di kawasan-kawasan wisata 

sesuai dengan potensi atau komoditas (ekonomi) 

unggulan setempat 

      Bappeda, Biro 

Investasi & 

BUMD 

 APBD 

Kabupaten 

Swasta dan 

pendanaan 

legal lainnya 

22. Peningkatan permintaan hasil usaha di sektor 

pertanian dan perikanan untuk mendukung 

kegiatan pariwisata; 

      Bappeda, 

Disparbud 

 APBD 

Kabupaten 

23. Peningkatan permintaan terhadap hasil usaha 

industri kerajinan cindera mata 

      Bappeda, 

Disparbud, 

Disperindag 

 APBD 

Kabupaten 

24. Pengembangan kerjasama pengelolaan dan promosi 

pariwisata antara pemerintah dan pelaku pariwisata 

(sektor swasta dan masyarakat). 

      Disparbud, 

Biro Investasi 

& BUMD 

 APBD 

Kabupaten 

Swasta dan 

pendanaan 

legal lainnya 

25. Pembentukan sistem pengelolaan kepariwisataan 

yang terpadu. 

      Disparbud  APBD Provinsi 

26. Pengembangan teknologi informasi untuk 

pemasaran dan jaringan kerjasama promosi 

      Disparbud, 

Diskominfo 

 APBD Provinsi 

Swasta dan 

pendanaan 

legal lainnya 

27. Penyediaan layanan informasi wisata melalui 

pemandu wisata terpadu yang andal 

      Disparbud, 

Diskominfo 

 APBD 

Kabupaten 

Swasta dan 

pendanaan 

legal lainnya 
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28. Pengembangan acara-acara pariwisata (budaya, 

festival, dll) secara rutin untuk memperkuat daya 

tarik yang sudah ada. 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

Swasta dan 

pendanaan 

legal lainnya 

29. Pemanfaatan segmen pasar wisata eksisting dan 

pengembangan segmen pasar wisatawan baru 

dalam rangka melakukan pemasaran yang efektif 

dan tepat sasaran 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

30. Penetapan Branding Promotion pariwisata 

Rancabuaya yang spesifik dan terintegrasi sehingga 

bisa menjadi ciri khas wilayah 

      Bappeda, 

Disparbud, 

Diskominfo 

 APBD Provinsi 

31. Penyusunan tema-tema kawasan wisata untuk 

meningkatkan daya tarik wisata 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten, 

Swasta dan 

pendanaan 

legal lainnya 

32. Penetapan koordinasi kegiatan pemasaran 

pariwisata dengan sektor ekonomi dan sektor non-

ekonomi lainnya, salah satu contohnya dengan 

menggunakan kerangka konsep halal tourism, 

trade and investment (HTTI) 

      Bappeda, 

Disparbud 

 APBD Provinsi 

33. Pengembangan strategi promosi pariwisata yang 

mencakup penyediaan bahan promosi, metoda, dan 

teknik promosi, sesuai dengan konsep dan strategi 

pemasaran yang dianut. 

      Disparbud  APBD Provinsi 

34. Pengkajian analisa pasar/market research  agar 

pemasaran  tepat sasaran, efisien efektif. 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

35. Pembentukan badan khusus di tingkat provinsi 

untuk keterpaduan pariwisata Rancabuaya 

      Disparbud  APBD Provinsi 
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36. Pengembangan kelompok sadar pariwisata, serta 

lembaga sejenis lainnya agar memungkinkan 

proses pemberdayaan dan peningkatan SDM serta 

promosi dapat dilakukan. 

      Disparbud  APBD Provinsi 

37. Peningkatan dukungan lembaga eksekutif dan 

legislatif dalam mendukung pengembangan 

kepariwisataan secara utuh 

(kebijakan/aturan/penyederhanaan birokrasi). 

      Bappeda  APBD Provinsi 

38. Pembentukan forum-forum komunikasi pariwisata 

dan budaya 

      Disparbud, 

Diskominfo 

 APBD Provinsi 

39. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar 

lembaga pemerintah tingkat provinsi maupun 

kabupaten, antar lembaga pemerintah dengan 

swasta dan masyarakat dalam pengembangan 

pariwisata di Rancabuaya 

      Bappeda, 

Disparbud 

 APBD Provinsi 

40. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam 

pengembangan pariwisata minat khusus. 

      Bappeda, 

Disparbud 

 APBD 

Kabupaten 

41. Pelaksanaan forum bersama pengembangan 

pariwisata Rancabuaya yang melibatkan 

pemerintah daerah dan sektor wisata atau pelaku 

usaha pariwisata. 

      Disparbud  APBD Provinsi 

42. Peningkatan kelengkapan kelembagaan terkait 

pengelolaan dan promosi pariwisata. 

      Bappeda, 

Disparbud 

 APBD 

Kabupaten 

43. Pengembangan kelembagaan kepariwisataan yang 

berazaskan kerja sama yang saling menguntungkan 

antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat.  

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

44. Pelaksanaan forum bersama pengembangan 

pariwisata Rancabuaya yang melibatkan 

pemerintah daerah dan masyarakat 

      Disparbud  APBD Provinsi 
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45. Pembentukan kerjasama dengan investor, 

developer dan operator swasta dalam proses 

pengembangan pariwisata Rancabuaya 

      Disparbud, 

Biro Investasi 

& BUMD 

 APBD Provinsi 

46. Peningkatan kecerdasan dan pendidikan kepada 

masyarakat terkait isu mitigasi bencana dan 

konservasi lingkungan. 

      Biro 

Pengembanga 

Sosial, Dinas 

Pendidikan, 

BPBD 

 APBD 

Kabupaten 

47. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana 
      BPBD  APBD 

Kabupaten 

48. Peningkatan sistem keamanan dan keselamatan 

pengunjung di kawasan (objek) wisata 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

Swasta dan 

sumber 

pendanaan 

legal lainnya 

49. Penataan kegiatan-kegiatan di kawasan wisata agar 

tidak mengganggu kelestarian ekosistem sekitarnya 

(misal dengan melakukan perlindungan terhadap 

kawasan hutan lindung, hutan mangrove, eksistem 

pantai, dsb) 

      Bappeda, 

Disparbud, 

Dishut 

 APBD 

Kabupaten 

50. Peningkatan partisipasi dan keterlibatan 

masyarakat luas dan masyarakat lokal dalam 

pengembangan dan kegiatan pariwisata (mulai dari 

tahap perencanaan hingga pengawasan 

implementasi pembangunan) 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

51. Peningkatan modal sosial dengan penanggulangan 

kesenjangan dan kemiskinan dan perhatian pada 

adat setempat 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

52. Pengokohan kehidupan sosial kemasyarakatan 

melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, 

      Biro 

Pengembanga 

Sosial, Dinas 

 APBD 

Kabupaten 
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budaya dalam upaya pengembangan pariwisata 

lokal  

Olahraga dan 

Pemuda 

53. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 

(community based development) 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

54. Peningkatan tenaga kerja terampil dan profesional 

di bidang kepariwisatan; 

      Biro 

Pengembangan 

Sosial, 

Disnakertrans 

 APBD 

Kabupaten 

55. Peningkatan partisipasi dan keterlibatan 

masyarakat luas dan masyarakat lokal dalam 

pengembangan dan kegiatan pariwisata (mulai dari 

tahap perencanaan hingga pengawasan 

implementasi pembangunan) 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

56. Peningkatan wawasan, pemahaman dan kesadaran 

birokrat akan peran pembangunan daerah dalam 

pengembangan wilayah, khususnya pada sektor 

pariwisata. 

      Bappeda  APBD Provinsi 

57. Peningkatan kapasitas dan pelayanan birokrasi 

bidang pariwisata 

      Disparbud  APBD 

Kabupaten 

58. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan 

kesadaran seluruh pengelola daya tarik wisata dan 

fasilitas penunjang wisata, termasuk masyarakat, 

terhadap pariwisata berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan 

      Disparbud  APBD Provinsi 

Swasta dan 

sumber 

pendanaan 

legal lainnya 

59. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia 

pariwisata yang sesuai untuk jenis wisata yang 

ditawarkan di masing-masing kawasan wisata 

      Disparbud, 

Biro 

Pengembangan 

Sosial, 

Disnakertrans 

 APBD 

Kabupaten 

Swasta dan 

sumber 

pendanaan 

lainnya 



117 

 

 

Program Pengembangan Rancabuaya 

Tahap 

Implementasi 

Prioritas 

Pengembangan Instansi 

Pelaksana 

Kebutuhan 

Investasi 

 

Sumber Dana 
2016 

-

2017 

2018 

- 

2019 

2020 

-

2021 

I II III 

60. Penetapan payung hukum terkait keterpaduan 

pariwisata antar kabupaten 

      Bappeda  APBD Provinsi 

61. Pengarsipan dokumen-dokumen perencanaan 

wilayah dengan dokumen sektoral yang berkaitan 

dengan bidang kepariwisataan 

      Disparbud, 

Bapusipda 

 APBD Provinsi 

62. Pengembangan dan sinkornisasi rencana sektor 

pariwisata dalam rencana tata ruang baik di tingkat 

nasional, provinsi dan kabupaten 

      Bappeda, 

Disparbud 

 APBD Provinsi 

63. Penetapan prioritas pengembangan dan 

pembangunan kawasan wisata di Rancabuaya 

      Bappeda, 

Disparbud 

 APBD Provinsi 

64. Penyusunan dokumen rencana pengembangan 

investasi pariwisata secara rinci (misal dalam 

bentuk actionplan atau pun arahan pembangunan 

rinci terkait pembangunan fisik dan infrastruktur 

kawasan) kemudian disosialisasikan kepada 

masyarakat (meningkatkan partisipasi) dan pihak 

swasta  (meningkatkan minat investor) 

      Bappeda, Biro 

Investasi & 

BUMD 

 APBD Provinsi 

APBD 

Kabupaten 

65. Penyediakan informasi, database, hasil kajian 

(litbang) serta statistik kepariwisataan 

      Diskominfo  APBD 

Kabupaten 

66. Pengembangan metode pengukuran hasil kinerja 

kegiatan pariwisata sebagai bentuk feedback dan 

evaluasi dalam bentuk dokumen (laporan) tahunan 

      Disparbud  APBD Provinsi 

67. Penataan objek dan daya tarik wisata Rancabuaya. 

      Disparbud  APBD Provinsi 

APBD 

Kabupaten 

68. Perumusanan Kebijakan pengawasan, 

pengendalian, dan pemanfaatan kawasan 

konservasi ekosistem 

      Bappeda  APBD Provinsi 



118 

 

 

Program Pengembangan Rancabuaya 

Tahap 

Implementasi 

Prioritas 

Pengembangan Instansi 

Pelaksana 

Kebutuhan 

Investasi 

 

Sumber Dana 
2016 

-

2017 

2018 

- 

2019 

2020 

-

2021 

I II III 

69. Pengkajian kebijakan peningkatan teknologi 

pemantauan bencana dan kemampuan 

penanggulangan bencana 

      Diskominfo, 

BPBD 

 APBD Provinsi 
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