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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Pembangunan daerah merupakan sebuah proses multidimensi yang didalamnya 

terdiri atas upaya-upaya untuk mengarahkan kembali dan mengorganisasikan 

kembali sistem sosial dan sistem ekonomi suatu daerah. Dari aspek ekonomi 

pembangunan diarahkan untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, serta menciptakan kedewasaan ekonomi melalui penciptaan 

berbagai pilihan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Pembangunan daerah perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

pembangunan di daerah lainnya. Salah satu keistimewaan dari pembangunan di 

daerah perkotaan adalah adanya skala ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Adanya aglomerasi ekonomi merupakan 

salah satu hal yang meningkatkan skala ekonomi kota. Aglomerasi ekonomi terjadi 

dikarenakan tidak tersebar secara meratanya aktivitas ekonomi ternyata didalam 

ruang, sehingga menghasilkan distribusi ruang tertentu dari aktivitas ekonomi.  

Beberapa studi yang dilakukan oleh para ahli – seperti studi yang terjadi di Amerika 

(Holmes & Stevens, 2003), di Eropa (Combes & Overman, 2004), maupun di Jepang 

dan China ( Fujita, et al, 2003) – menunjukkan bahwa distribusi spasial dari aktivitas 

ekonomi sangat ditentukan oleh adanya spesialisasi dari aktivitas ekonomi di suatu 

wilayah dan bentuk struktur internal dari kawasan perkotaannya (Holmes & Sieg, 

2015). 

Perkembangan daerah perkotaan di Jawa Barat cukup pesat selama 10 tahun 

kebelakang ini, hal ini terbukti dari derasnya arus migrasi penduduk ke wilayah 

Jawa Barat. Berdasarkan Sensus Penduduk Nasional Tahun 2010, jumlah penduduk 

Jawa Barat sebesar 43,021 juta jiwa, dimana  jumlah penduduk perkotaan sebesar 

68% dari total penduduk di Jawa Barat atau sebesar 28,4 juta. Kondisi ini jauh lebih 

besar dibandingkan tahun 1980, berdasarkan data sensus jumlah penduduk 

perkotaan di Jawa Barat tahun 1980 baru mencapai 7,03 juta atau sebesar 30% 

dari total penduduk Jawa Barat. Di tahun 2015 penduduk Jawa Barat mencapai 

angka 46, 709 juta jiwa dan diperkirakan lebih dari 70% penduduk Jawa Barat telah 

tinggal di daerah perkotaan.  

Sebagai upaya untuk mengantisipasi hal tersebut dan juga untuk mempercepat 

proses pembangunan di wilayahnya, Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan 

Daerah No. 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan 

Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. Prinsip 

pengelolaan pembangunan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat 

dimaksudkan untuk: 
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- Menjadikan kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan sebagai pusat 

pembangunan ekonomi Jawa Barat 

- Menjadikan kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan sebagai 

pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

- Menjadikan kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan sebagai titik 

awal untuk membangun modernisasi di Jawa Barat 

- Menjadikan kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan sebagai 

langkah konkrit untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.  

Salah satu dari 3 metropolitan yang dimaksudkan oleh Perda No. 12 tahun 2014 

tersebut adalah Metropolitan Cirebon Raya (Metropolitan MCR). Kawasan 

Metropolitan MCR terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu Kota Cirebon, 

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan 

Kabupaten Indramayu, dengan Kota Cirebon sebagai kota inti metropolitan. Tidak 

seluruh kecamatan yang ada di ke-5 daerah tersebut termasuk kedalam wilayah 

metropolitan. Gambar 1.1. di bawah ini menunjukkan wilayah Metropolitan MCR 

ditahun 2030 ke depan, yang terdiri atas 45 Kecamatan. 

Gambar 1.1 

Kawasan Metropolitan Cirebon Raya tahun 2030 

 

Sumber: Perda No. 12 Tahun 2014, di olah 

Wilayah Metropolitan Cirebon Raya, merupakan kawasan metropolitan yang baru 

akan tumbuh. Kondisi ini ditunjukkan berdasarkan fakta bahwa laju pertumbuhan 

di MCR  masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama 

periode 2012 - 2015, seperti kita ketahui biasanya pertumbuhan kawasan 

metropolitan lebih cepat disebabkan adanya skala ekonomis berupa aglomerasi 

perekonomian di kawasan metropolitan.  Pertumbuhan ekonomi rata-rata di 

Kawasan MCR tahun 2012 hanya sebesar 4,54%, jauh lebih rendah dari 

pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang sebesar 6,5% pada tahun terebut. Begitu 
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juga pertumbuhan ekonomi ditahun 2015 hanya sebesar 3,95% jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat yang tumbuh sebesar 5,03%.  

Gambar 1.2 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat, dan Kabupaten Kota di MCR 

 

Sumber: BPS Jawa Barat, di olah 

Rendahnya pertumbuhan di kawasan MCR tidak lepas dari kondisi wilayahnya. 

Metropolitan Cirebon Raya hingga saat ini merupakan daerah yang belum 

banyak di jadikan tujuan investasi oleh para investor baik dari dalam negeri, 

maupun luar negeri. Kondisi ini dibuktikan dari perkembangan jumlah rasio 

investasi - baik PMA, PDN maupun kredit perbankan - terhadap PDRB yang masuk 

ke kawasan MCR, ternyata masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio 

investasi terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat. Gambar 1.3. menunjukkan 

perkembangan investasi di Kawasan MCR dibandingkan dengan Jawa Barat 

selama periode 2011 - 2015. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa rata-rata 

Persentase Investasi Kabupaten yang ada di Metropolitan Cirebon Raya masih 

berada di bawah Provinsi Jawa Barat. Diantara kabupaten/kota yang ada di 

Metropolitan Cirebon Raya, hanya Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon yang 

menjadi daya tarik bagi para investor. 
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Gambar 1.3 

Perkembangan Rasio Investasi Per PDRB di Jawa Barat, dan Kabupaten Kota di 

MCR,  Tahun 2011 -2015 

 

Sumber: BPPMD & Bank Indonesia, diolah 

Seperti kita telah ketahui bahwa pembangunan yang ada di daerah ditujukan 

untuk mencipakan dua hal. Pertama, pembangunan daerah ditujukan untuk 

menghindari adanya ketimpangan antar daerah. Semua daerah harus bisa 

tumbuh sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Pembangunan harus bisa 

menciptakan konvergensi bagi daerah-daerah yang lebih tertinggal. Sedangkan 

tujuan pembangunan daerah yang kedua adalah bagaimana pembangunan 

bisa meningkatkan pemerataan pendapatan antar golongan pendapatan. 

Pembangunan daerah seyogyanya ditujukan untuk mensejahterakan seluruh 

masyarakat dan bukan hanya segelintir masyarakat saja. Oleh sebab itu 

pelaksanaan pembangunan hendaklah memperhatikan inklusifitas  baik dari sisi 

perencanaan, pelaksanaan ataupun pada saat evaluasi. Pembangunan di 

Kawasan MCP sebenarnya memiliki tingkat pemerataan yang lebih baik - minimal 

dari pemerataan pendapatannya - di bandingkan dengan pelaksanaan 

pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Angka Indeks Gini kabupaten/Kota 

di Kawasan MCP relatif lebih rendah dibandingkan dengan angka Indeks Gini di 

Provinsi Jawa Barat. Gambar 1.4 menggambarkan perkembangan Indeks Gini 

selama periode 2008 - 2015.   Sebenarnya ini adalah satu potensi pembangunan 

untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Metropolitan Cirebon Raya. 
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Gambar 1.4 

Perkembangan Indeks Gini Jawa Barat, dan Kabupaten Kota di MCR   

Tahun 2008 -2015 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 

Berdasarkan perkembangan fenomena yang dijelaskan di atas dan untuk 

melaksanakan Perda NO. 12 tahun 2014, terutama landasan pembangunan 

kawasan metropolitan - sebagai pusat pembangunan ekonomi, sebagai sumber 

pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai titik awal 

modernisasi pembangunan di Jawa Barat, serta langkah konkrit untuk 

menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Maka perlu didorong 

percepatan pembangunan di Kawasan Metropolitan Cirebon untuk menciptakan 

keempat hal yang menjadi amanat Peraturan Daerah tersebut. 

Sebagai upaya untuk menciptakan kawasan metropolitas menjadi pusat 

pertumbuhan, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mendorong 

pertumbuhan ekonomi di kawasan metropolitan tersebut. Menurut teori 

pembangunan ekonomi kawasan metropolitan didorong oleh adanya kebutuhan 

untuk menciptakan beberapa hal di bawah ini, yaitu:  

- Mengembangkan investasi 

- Menghasilkan produksi yang memadai 

- Meningkatkan kesempatan kerja 

- Menciptakan Upah yang membuat pekerja lebih produktif 

- Menghasilkan profit dan konsumsi yang mencukupi baik bagi rumah 

tangga maupun pengusaha 
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1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan 

Maksud dari pelaksanaan kegiatan rencana kebutuhan investasi di metropolitan 

Cirebon adalah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan atau 

mensinergikan perencanaan pembangunan ekonomi, khususnya perencanaan 

pembangunan investasi di Metropolitan Cirebon Raya sehingga dapat bersinergi 

dengan tujuan pembangunan Metropolitan di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan 

untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan hal-hal 

yang telah di jelaskan di atas maka tujuan penyusunan  kajian tentang “Rencana 

Kebutuhan Investasi di Metropolitan Cirebon”, adalah sebagai berkut: 

a. Menjelaskan gambaran umum pembangunan wilayah Metropolitan 

Cirebon Raya, baik dari sisi kebijakan pembangunan wilayah dan tata 

ruang maupun sisi kebijakan pusat-pusat pertumbuhan dan 

pembangunan ekonominya 

b. Menjelaskan bagaimana kondisi fisik dasar, demografi, sosial dan kondisi 

perekonomian wilayah Metropolitan Cirebon Raya; 

c. Menganalisis perekonomian wilayah serta menganalisis rencana 

kebutuhan investasi di Metropolitan Cirebon Raya; 

d. Menyusun skema kebutuhan investasi Metropolitan Cirebon Raya di masa 

yang akan datang;  

e. Menyusun strategi penciptaan minat investasi di  Metropolitan Cirebon 

Raya; serta 

f. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang; 

1.3 Skedul dan Keluaran Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan 

Cirebon Raya dilaksanakan  selama 9 bulan.  Adapun tahapan kegiatan dari 

pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan investasi di Metropolitan Cirebon 

adalah sebagai berikut : 

URAIAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des 

1. Rapat 

Persiapan 
      

 
              

2. Rapat 

Pembahasan 

Draft Awal 

       

 

            

3. Rapat 

Pembahasan 

Draft Akhir 

            

    

      

4. Finalisasi 

Dokumen 
                

 
    

5. Sosialisasi                      

6. pengumpulan 

data dan 

Informasi 

       

 

 

 

 

7. Koordinasi 

Lapangan 
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Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi 

Metropolitan Cirebon Raya adalah tersusun dan dihasilkannya dokumen rencana 

kebutuhan investasi dan proyeksi PDRB di Kawasan Metropolitan Cirebon Raya 

selama periode 2016 hingga 2035. Selain itu hasil dari kegiatan ini juga diharapkan 

mampu memberikan basis informasi yang komprehensif terkait dengan 

perencanaan daya tarik investasi di Metropolitan Cirebon raya untuk periode 2016 

- 2035.  

1.4 Metode Analisis dan Laporan Kegiatan 

Untuk menjawab tujuan pelaksanaan kegiatan rencana kebutuhan investasi di 

metropolitan Cirebon digunakan 2 metode pendekatan, yaitu metode analisis 

deskripsi dan metode analisis kuantitatif. Analisis deskritif dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran mengenai kebijakan dan juga perkembangan dari suatu 

kebijakan atau data, sedangkan analisis kuantitatif secara umum ditujukan untuk 

mengetahui bukti empiris dari suatu model yang dikembangkan secara teoritis 

oleh para ahli pembangunan regional. Adapun penjelasan dari masing-masing 

metode pendekatan dijelaskan di bawah ini: 

1.4.1 Pendekatan Analisis Deskriptif.  

Pendekatan analisis deskriptif adalah bagian dari analisis statistik yang digunakan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud men-

generalisir atau membuat kesimpulan, tapi hanya menjelaskan kelompok data itu 

saja. Dengan kata lain, analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam 

bentuk deskripsi semata, dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling 

hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan 

kesimpulan. Teknik  analisis  statistik  deskriptif yang akan/dapat digunakan pada 

kegiatan perencanaan pembangunan daerah kali ini antara lain: 

i. Penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi 

silang (crosstab). Dengan analisis ini akan diketahui kecenderungan hasil 

temuan penelitian, apakah masuk dalam kategori rendah, sedang atau 

tinggi.  

ii. Penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, ogive, 

diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel (pie chart), dan 

diagram lambang.  

iii. Penghitungan ukuran tendensi sentral (mean, median dan modus). 

 

 

1.4.2 Pendekatan Kuantitatif  
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Pendekatan Kuantitatif dalam pembangunan ekonomi suatu daerah adalah 

metode pengolahan data dengan menggunakan suatu model teoritis maupun 

model ekonometrik yang sesuai dengan ketersediaan data dan kepentingan 

analisis. Hasil pengolahan data tersebut kemudian dijadikan dasar untuk 

memprediksi arah dan kerangka desain pengembangan ekonomi daerah masa 

depan.  

Analisis Kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek 

pengukuran secara obyektif terhadap sebuah fenomena. Tujuan utama dari 

metodologi ini difokuskan tidak hanya untuk menjelaskan dan menyelesaikan 

suatu masalah dalam pembangunan ekonomi daerah, akan tetapi lebih jauh lagi 

dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi melalui suatu metode estimasi yang 

berlaku umum dalam statistik induktif. Generalisasi dari model yang akan dibangun 

diharapkan bisa menunjukkan kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu 

realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan. Pendekatan Kuantitatif 

biasanya dilakukan dengan menggunakan data (baik sekunder maupun primer) 

dan kemudian membangun sebuah model – baik model ekonometrik yang 

bersifat probabilistik, maupun permodelan yang bersifat deterministik – untuk 

kemudian memprediksi arah dan kerangka desain pengembangan ekonomi 

daerah untuk masa yang akan datang. 

Beberapa analisis kuantitatif yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

menjelaskan fenomena pembangunan perekonomian di Metropolitan Cirebon 

diantaranya adalah: 

A.  Analisis Location Quotient (LQ) 

Analisis Location Quotient (LQ), merupakan suatu metode statistik yang 

menggunakan karakteristik output/nilai tambah atau juga kesempatan kerja, 

untuk menganalisis dan menentukan keberagaman dari basis ekonomi (economic 

base) masyarakat di suatu daerah. Sektor-sektor yang termasuk kedalam basis 

ekonomi masyarakat adalah sektor-sektor yang memiliki karakteristik yang terkait 

dengan pendapatan yang berasal dari luar daerah atau kesempatan kerja yang 

bisa diciptakan di luar daerah (aktivitas perekonomian yang mampu diekspor). 

Analisis LQ memberikan kerangka pengertian tentang stabilitas dan fleksibilitas 

perekonomian masyarakat untuk merubah kondisi melalui penyelidikan terhadap 

derajat sektor-sektor atau industri yang ada dilingkungan masyarakat (Heilbrun, 

1987, hal 143). 

Analisis LQ sering digunakan untuk mengestimasi industri ekspor atau basic industry, 

dimana industri tersebut memiliki karakteristik dapat membawa sejumlah unit uang 

kepada masyarakat melalui ekspor barang dan jasa, industri yang seperti ini 

kemudian dikenal dengan nama industri-industri basis (basic industries). Sementara 

itu industri-industri yang bergerak men-supply barang dan jasa untuk kegunaan 

konsumsi lokal/daerah dinamakan sebagai industri-industri non basis. Seperti yang 

telah kita ketahui di atas bahwa pada dasarnya teori basis ekonomi menekankan 

pada aktivitas-aktivitas ekspor (basis) yang akan mendorong perekonomian dan 
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aktivitas ekonomi daerah bergantung pada pertumbuhan (atau pengurangan) 

dari aktivitas ekspor tersebut. 

Analisis LQ merupakan analisis yang cukup sederhana, akan tetapi masih bisa 

digunakan untuk tujuan kebijakan – terutama jika dilihat dari keterbatasan data 

yang dimiliki oleh daerah. Kegunaan utama dari analisis LQ yang dikaitkan dengan 

tujuan perencanaan pembangunan di daerah diantaranya adalah: 

- Untuk mengestimasi jumlah/kapasitas ekspor – baik barang/jasa atau juga 

tenaga kerja – yang terjadi di suatu daerah dengan mudah dan murah, 

dibandingkan apabila kita melakukan survey secara langsung. 

- Melihat seberapa besar suatu sektor mampu memenuhi kebutuhannya 

sendiri (self sufficient dalam produksi atau tenaga kerja). 

- Untuk melihat stabilitas perekonomian daerah secara keseluruhan, dimana 

kestabilan ini selalu dikaitkan dengan keragaman pada basis ekonomi 

yaitu bahwa output/tenaga kerja tidak terkonsentrasi pada beberapa 

sektor saja.  

Mengapa basis ekonomi itu harus tersebar pada beberapa sektor ekonomi, 

adalah tidak lain agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih baik 

dari pemerintah daerahnya seperti penyediaan infrastruktur yang lebih baik dan 

agar dapat terhindar dari kondisi buruk apabila nanti ada gangguan terhadap 

industri-industri basis tersebut. Analisis LQ pada sektor tertentu membandingkan 

share sektor tertentu terhadap total tenaga kerja atau output di tingkat daerah  

dengan share sektor yang sama terhadap total tenaga kerja atau output di tingkat 

nasional (daerah yang lebih luas, yang disebut dengan daerah referensi). Dimana 

jika share sektor daerah lebih besar dari pada share sektor nasional maka porsi 

kelebihan dari output/tenaga kerja tersebut dapat menjelaskan tentang besarnya 

ekspor yang terjadi. Pernyataan tersebut secara matematis dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

(1.1) 

dimana: 

- LQi menyatakan besarnya nilai location quotient sub sektor i di suatu 

daerah 

- vi menyatakan jumlah output/tenaga kerja dari sub sektor i di suatu daerah 

- vt menyatakan jumlah total output/tenaga kerja yang ada di suatu daerah   

- Vi menyatakan jumlah output/tenaga kerja dari sub sektor i di daerah 

referensi 

- Vt menyatakan jumlah total output/tenaga kerja yang ada di  daerah 

referensi 
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Adapun nilai yang ditunjukkan pada rumusan LQ ini akan memiliki arti seperti pada 

aturan di bawah ini: 

- Jika nilai LQi > 1, maka sektor i di daerah tersebut lebih terspesialisasi 

dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah referensi atau 

dengan kata lain sektor tersebut merupakan sektor yang mampu untuk 

mengekspor produknya/tenaga kerjanya (sektor basis). 

- Jika nilai LQi < 1, maka sektor i di daerah tersebut kurang terspesialisasi 

dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah referensi atau 

dengan kata lain sektortersebut merupakan sektor yang tidak mampu 

untuk mengekspor produknya/tenaga kerjanya (sektor non basis). 

- Jika nilai LQi = 1, maka sektor i di daerah tersebut memiliki tingkat  

spesialisasi yang sama dibandingkan dengan sektor yang sama pada 

daerah referensi atau dengan kata lain sektor tersebut merupakan sektor 

mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. 

Data yang dibutuhkan untuk menggunakan analisis ini bisa bermacam-macam, 

bergantung pada keperluannya. Data jumlah tenaga kerja tiap sektor bisa 

digunakan untuk mengetahui tentang aspek kesempatan kerja di daerah, 

sedangkan data output/nilai tambah dari sektor dapat digunakan apabila kita 

bermaksud mengetahui tentang aspek pendapatan/perekonomian daerah. 

Pada dasarnya data yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik ini hanya 

berupa data satu tahun dari variabel-variabel diatas – untuk tingkat daerah dan 

daerah referensi – akan tetapi kita dapat juga menggunakan data time series dan 

kemudian menghitung dengan cara yang sama untuk setiap tahun dari data 

yang kita miliki. Analisis dengan menggunakan data time series ini berguna bagi 

para pengambil keputusan di daerah untuk mengantisipasi trend yang mungkin 

akan mengubah keseimbangan dari sektor basis dan non basis yang ada di 

daerahnya, selain itu perhitungan dengan menggunakan data time series juga 

berguna agar dapat memonitor keberagaman ekonomi masyarakat yang 

dihubungkan dengan tingkat kestabilan ekonomi masyarakat. 

B. Analisis Shift-Share 

Analisis shift-share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis 

perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian daerah 

yang lebih luas (daerah referensi) selama selang waktu tertentu – yang biasanya 

ditentukan oleh para pengguna analisis ini. Tujuan dari analisis shift-share ini adalah 

untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan 

membandingkannya dengan daerah yang lebih luas (daerah referensi). Dengan 

demikian analisis ini akan memberikan hasil perhitungan yang dapat menentukan 

posisi – baik itu berupa kelemahan atau kekuatan – dari sektor/industri di daerah 

dibandingkan dengan industri yang sama di daerah referensinya.  

Analisis shift-share tidak dapat menjelaskan mengapa perubahan itu terjadi, 

analisis hanya merupakan signal bagi para pengambil keputusan yang ada di 

daerah agar mau mencari informasi sekaligus menginvestigasi lebih jauh lagi 



11 

 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menentukan mengapa suatu 

industri memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan industri yang sama di 

daerah referensinya dan mengapa industri yang lain tidak. 

Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian kedalam tiga bidang 

yang berhubungan satu sama lainnya, yaitu: 

- Pertumbuhan ekonomi (economic growth) daerah, yang diukur dengan 

cara menganalisis perubahan pengerjaan aggregat secara sektoral 

dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di 

perekonomian yang menjadi acuan/referensi. Atau dengan kata lain, 

komponen ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional (daerah 

yang lebih luas). Jika suatu daerah tumbuh dengan tingkat yang sama 

dengan pertumbuhan nasionalnya maka daerah tersebut akan dapat 

mempertahankan sumbangannya terhadap perekonomian (kesempatan 

kerja) nasional, oleh karenanya komponen ini disebut sebagai komponen 

“Share” dalam shift share analysis. 

- Pergeseran Proporsional (Proportional Shift), yang mengukur perubahan 

relatif, tumbuh lebih cepat atau lebih lambat, suatu sektor di daerah 

dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan 

acuan (perekonomian nasional/daerah referensi). Pengukuran ini 

memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah 

terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan perekonomian nasionalnya. Pertumbuhan sektoral daerah yang 

berbeda dengan nasionalnya bisa disebabkan karena komposisi awal 

ekonomi (kesempatan kerja)nya yang dikaitkan dengan bauran 

industrinya (component mix). 

- Pergeseran Differensial (Differential Shift), yang akan membantu kita dalam 

menentukan seberapa jauh daya saing sektoral suatu daearah 

dibandingkan dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh sebab 

itu, jika pergeseran differensial dari suatu sektor bernilai positif, maka sektor 

tersebut memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi ketimbang sektor 

yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Komponen ini 

biasanya selalu dikaitkan dengan adanya keunggulan (ketidakunggulan) 

kompetitif suatu daerah dibandingkan dengan daerah acuannya. Hal 

tersebut dapat terjadi karena adanya lingkungannya yang kondusif 

(adanya kesulitan – untuk kasus daya saing yang rendah) terutama pada 

pertumbuhan sektoralnya.   

Perhitungan analisis shift-share diperoleh dengan menjumlahkan ketiga komponen 

di atas dan hasilnya harus sama dengan data total perubahan dari data sektor 

yang ada di daerah. Perhitungan dengan menggunakan analisis shift-share, 

komponen pertumbuhan ekonomi di daerah referensi/daerah nasional digunakan 

sebagai dasar (benchmark) untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah 

melalui perubahan pada rasio tenaga kerja/output daerah degan tenaga 

kerja/output nasional, sekaligus sebagai dasar untuk menghitung komponen yang 
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lainnya. Adapun perhitungan untuk ketiga komponen tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Eit - Eit-1 =  
1

1 1 1 1 1
1

t t t t t

tN iN N ir iN

irt t t t t

N iN N ir iN

E E E E E
E

E E E E E



    

             
                                  

(1.2) 

dimana : 

Eio, r= jumlah output sektor i daerah di tahun awal 

Eit, r= jumlah output sektor i daerah di tahun akhir 

Eit-1,N= jumlah output sektor i nasional di tahun awal 

Eit,N= jumlah output sektor i nasional di tahun akhir 

Eit-1,r= jumlah output sektor i daerah di tahun awal 

Et-1,N= jumlah total output nasional di tahun awal 

Et,N= jumlah total output nasional di tahun akhir 

C.  Analisis Multiplier 

Setelah mengetahui sektor-sektor basis dalam perekonomian daerah - dengn 

menggunakan metode LQ. - maka tahap selanjutnya adalah mengetahui 

bagaimana dampak dari basis perekonomian terhadap total perekonomian 

daerah secara keseluruhan, melalui metode yang disebut sebagai multiplier sektor 

basis. Analisis multiplier sektor basis merupakan alternatif lain dalam mempelajari 

teori pertumbuhan dari sisi permintaan selain model pertumbuhan neo klasik. 

Metode ini dikenal dengan nama model economic base atau yang lebih dikenal 

sebagai model Export base. Model economic base lebih menekankan hanya 

pada ekspansi ekspor sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah. Menurut teori ini dalam jangka pendek peningkatan ekspor merupakan 

tenaga pendorong (kekuatan utama) bagi pertumbuhan ekonomi daerah.  

Berdasarkan model economic base  perekonomian dibagi kedalam dua sektor 

utama yaitu sektor ekspor (sektor basis) dan sektor non ekspor (sektor jasa/sektor 

non basis). Sektor basis terdiri atas semua aktivitas ekonomi yang mempunyai pasar 

di luar daerah atau sektor perekonomian yang memiliki potensi pendapatan yang 

berasal dari luar daerah. Sedangkan sektor jasa (non basis) menekankan pada 

semua aktivitas ekonomi yang mempunyai pasar lokal, atau yang pendapatan 

utamanya berasal dari dalam kota itu sendiri.  Jika aktivitas ekspor ditulis sebagai 

E atau (YB) dan aktivitas jasa atau aktivitas lokal ditulis sebagai S atau (YNB), maka 

total aktivitas perekonomian atau PDRB (Y) di daerah tersebut dapat dituliskan 

sebagai : 

Y = E + S = YB + YNB  (1. 3) 

 Jika kita berasumsi dalam jangka waktu analisis, proporsi aktivitas jasa terhadap 

aktivitas basis adalah konstan (k) maka proporsi tersebut dapat dituliskan sebagai 

: 
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k = S/E = YNB/YB (1.4) 

sehingga persamaan (1.3) dapat kita tuliskan seperti pada persamaan di bawah 

ini, dimana total aktivitas perekonomian daerah (PDRB) merupakan fungsi dari 

sektor basis yang ada di kotanya masing-masing.  

Y = (1 + k) YB (1.5) 

Persamaan tersebut merupakan persamaan total aktivitas ekonomi sebagai fungsi 

dari aktivitas ekspor. Persamaan tersebut juga merupakan persamaan multiplier, 

yaitu jika terjadi peningkatan (penurunan) aktivitas ekspor maka aktivitas total 

akan meningkat (menurun) dengan perubahan yang sama dengan perubahan 

aktivitas ekspor dikalikan dengan multipliernya, (1+ k). Karena k merupakan 

bilangan yang selalu positif maka mulltiplier (penggandaan) yang terjadi selalu 

lebih dari satu.    

Persamaan (1.5) menunjukkan adanya proses pembelanjaan kembali (re-

spending) yang terjadi sewaktu ekspansi ekspor terjadi pada suatu daerah. Akan 

tetapi, proses akumulasi tersebut akan berkurang disebabkan adanya kebocoran-

kebocoran (leakages) yang terjadi pada setiap transaksi. Kebocoran tersebut 

terjadi karena si penerima kenaikan pendapatan akan membayar sebagian dari 

kenaikan  pendapatannya pada sektor publik (pemerintah) dalam bentuk pajak 

dan  membeli barang dan jasa-jasa yang berasal dari luar daerah (barang-

barang impor), baik berupa barang jadi maupun bahan baku,  atau juga disimpan 

dalam bentuk tabungan. Semakin besar penjumlahan dari kebocoran tersebut 

akan memperkecil multiplier yang terjadi. 

Asumsi yang digunakan sebagai dasar dari pengembangan teori economic base 

analysis ini adalah bahwa perekonomian hanya dibagi kedalam 2 yaitu daerah, 

yaitu daerah kita sendiri dan daerah diluar daerah kita. Seperti juga dengan 

perekonomian, kegiatan ekonomi (sektor ekonomi) juga dibagi ke dalam 2  

golongan, yaitu :  

1. Sektor Basis (YB), yaitu sektor yang dapat diekspor hingga mendapatkan 

pemasukan sejumlah tertentu dari luar daerah 

2. Sektor non Basis (YNB), yaitu sektor yang mendukung sektor-sektor basis. 

Sektor-sektor ini mempunyai cakupan ekonomi lokal, dan merupakan 

fungsi dari pendapatan total kawasan kota (YNB = a. Y).  

Kedua sektor inilah yang  menjadi komponen dari pendapatan daerah secara 

keseluruhan. Apabila Y dianggap sebagai pendapatan total dari kota (PDRB suatu 

daerah), maka berdasarkan pengertian di atas persamaan pendapatan total 

daerah dapat ditulis sebagai : 

Y = YB + YNB   (1.6) 

Proses yang sama dengan analisis multiplier lainnya dilakukan, yaitu sejauh mana 

kenaikan pendapatan sektor basis dapat mempengaruhi perekonomian daerah 
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secara keseluruhan. Untuk mendapatkan total pengaruh tersebut maka daerah  

dapat mengukur seberapa besar multiplier efek yang ditimbulkan sebagai akibat 

adanya pertambahan sektor basis di daerah tersebut, yang bisa dijabarkan dari 

uraian persamaan berikut ini:  

Y = YB + YNB 

     = YB + a. Y 

           (1 - a) . Y  = YB 

            Y = 1/(1-a) . YB = M . YB 

dimana: 

M    = 1/(1-a), yaitu bersaran  multiplier yang terjadi sebagai akibat adanya 

penambahan pendapatan pada sektor ekspor di perekonomian daerah.  

Besaran multiplier (M) pada model economic base analysis ini juga dapat 

dituliskan dalam bentuk perubahan (  ) sebagai berikut : 

M = YB   / Y  

Y)YY(

1

YY

1
M

NBB





  

    (1.7)  

dengan :  

YNB / Y  =  proporsi atau persentase pendapatan daerah yang berasal dari 

sektor non basis (aktivitas lokal) 

Persamaan (1.7) biasa disebut dengan persamaan multiplier jangka pendek dari 

model economic base Analysis. Asumsi lain yang mampu dijelaskan dari analisis 

jangka pendek adalah bahwa tingkat pendapatan yang tercipta pada sektor 

investasi lokal bergantung pada kekuatan yang berasal dari luar, dan itu 

ditunjukkan dengan persamaan  YNB / Y yang menunjukkan adanya 2 

kecenderungan sebagai berikut : 

a. Adanya kecenderungan mengkonsumsi lokal yang merupakan persentase 

dari total pendapatan daerah yang dikonsumsi secara lokal, yaitu  CL/Y, 

dengan CL adalah besarnya konsumsi lokal untuk barang dan jasa-jasa  

b. Tidak semua pendapatan yang dibelanjakan secara lokal adalah 

pendapatan lokal. Hal ini disebabkan ada sebagian dari pendapatan 

basis yang digunakan untuk membeli produsi dari luar daerah (impor) dan 

membayar upah tenaga kerja asing (luar daerah kota) serta sumber-
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sumber dari luar daerah. Berdasarkan hal ini maka terlihat bahwa ada 

kebocoran (pengeluaran yang mengalir ke luar daerah). Faktor ini adalah 

kecenderungan pendapatan dari penjualan barang-barang lokal 

(income propensity of local sales), yang dituliskan dengan persamaan 

YNB/CL. 

D. Model Pertumbuhan Regional  

Langkah awal dalam melakukan analisis perencanaan pembangunan ekonomi 

biasanya dilakukan dengan mengkaji tingkat pertumbuhan agregat yang dapat 

dicapai oleh perekonomian tersebut. Potensi tingkat pertumbuhan yang mungkin 

dicapai oleh perekonomian bisa ditentukan dengan menganalisis berbagai pola 

hubungan diantara variabel-variabel aggregate seperti PDRB, tingkat konsumsi 

dan tabungan, pola Investasi serta tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi daerah merupakan bagian utama dari pembangunan 

ekonomi di daerah, dan model pertumbuhan ekonomi daerah merupakan 

pendekatan pertama yang biasa dilakukankan dalam perencanaan 

pembangunan secara makro. 

Model pertumbuhan ekonomi (growth model), secara teori bisa dibedakan 

berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan pemikiran Mazhab Keynesian 

dan pendekatan pemikiran Mazhab Neo Klasik. Model pertumbuhan Harrod-

Domar (HD) merupakan model pertumbuhan yang didasarkan atas pemikiran 

mazhab Keynesian, sedangkan model pertumbuhan yang didasarkan pada 

pemikiran Mazhab Neoklasik adalah model pertumbuhan Solow-Swan. 

Model Pertumbuhan Harod-Domar 

Model pertumbuhan H-D memberikan kerangka kerja yang dapat 

menghubungkan anrtara variabel-variabel aggregat makro. Elemen-elemen 

makro yang dapat dijelaskan pada model tersebut adalah bagaimana hubungan 

antara investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan (serta peran dari 

tabungan dalam pembangunan) terhadap pembentukan rencana pertumbuhan 

ekonomi. 

Salah satu karakteristik dari daerah-daerah yang ada di negara berkembang 

adalah bahwa kebanyakan daerah-daerah di negara berkembang mengalami 

surplus tenaga kerja (seperti yang dikatakan Lewis atau Ranis – Fei dalam teorinya 

tentang two sectors surplus labor). Oleh sebab itu untuk mencapai laju 

pertumbuhan tertentu maka modal merupakan faktor penentu utama dalam 

mengejar laju pertumbuhan output yang sudah ditetapkan. Model H-D 

merupakan salah satu jenis dari model capital accumulation yang secara 

sederhana bisa dimodelkan secara matematis sebagai berikut: 

Berdasarkan persyaratan keseimbangan pendapatan baik di tingkat nasional 

maupun di daerah, diketahui bahwa:  

S = I                 (1.8) 
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dimana: 

S  =   Besaran tabungan masyarakat 

I =   Besaran Investasi dalam perekonomian 

Dengan asumsi bahwa tidak ada depresiasi, maka I = investasi dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

K
t

K
I ˆ




                     (1.9) 

dimana: 

K = Jumlah modal yang ada pada perekonomian 

t=  Waktu 

I=  Jumlah perubahan stok modal perekonomian 

Oleh sebab itu maka persamaan (1.8) dapat dituliskan sebagai berikut : 

S =  K
t

K
I ˆ




               (1.10) 

Berdasarkan asumsi bahwa tabungan merupakan fungsi dari pendapatan     (S = 

s Y, dimana s adalah tingkat tabungan) dan pengertian dari produktivitas modal 

yang biasa digunakan yaitu Increamental capital output ratio (ICOR = ∆K/∆Y =v), 

maka persamaan Harod-Domar dapat dituliskan kembali sebagai berikut: 

Y . s = v . Ŷ 

Y

Y

v

s ˆ
              (1.11) 

Persamaan (1.11) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (
Ŷ

Y
) ditentukan oleh 

besarnya rasio antara saving rate dan ICOR. Persamaan itu juga menunjukkan 

bahwa tingkat pertumbuhan dari capital stock adalah konstan dan besarnya pun 

sama yaitu sebesar 
𝑆

𝑉
 (ini bisa dibuktikan dengan menguraikan persamaan di atas 

dan mesubstitusikan pengertian COR pada persamaan tersebut). Sehingga 

persamaan H-D dapat menunjukkan bahwa: 

Y

Y

K

K ˆˆ
              (1.12) 

Berdasarkan persamaan (1.12) terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang 

diinginkan oleh pemerintah, tidak lain akan sama dengan laju pertumbuhan 

modalnya. Oleh sebab itu untuk menciptakan target pertumbuhan tertentu dalam 

perekonomian daerah, maka harus tersedia sejumlah tertentu modal yang 

dibutuhkan, dimana besaran pertumbuhan modal yang dibutuhkan harus sama 
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dengan besaran laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Persamaan (1.12) 

ini sering disebut sebagai fundamental equation dari model H-D. 

Dibanyak daerah di negara-negara yang sedang berkembang, angka saving rate 

sangat kecil, sementara ICOR nya besar, sehingga sering terjadi ketidakefisienan 

dalam investasi. Oleh karenanya bisa diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di 

daerah pada negara-negara yang sedang berkembang rendah dan tidak akan 

mencukupi untuk menyerap kelebihan pertumbuhan angkatan kerja yang ada. 

Oleh sebab itu masalah perencanaan yang ditemukan dibanyak daerah pada 

negara-negara yang sedang berkembang adalah bagaimana menentukan 

pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap perkembangan angkatan kerja 

yang ada, serta bagaimana cara untuk mencapai hal tersebut. 

Model Pertumbuhan Neo Klasik 

Hoover dan Giarratani (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan suatu daerah 

merupakan hasil dari interaksi yang kompleks diantara berbagai aktivitas kegiatan 

ekonomi suatu daerah. Oleh sebab itu, dalam menganalisis perekonomian suatu 

daerah akan tidak mungkin bisa ditentukan satu penyebab awal terjadinya 

pertumbuhan daerah. Pertumbuhan perekonomian suatu daerah mungkin bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, 

bersifat eksogenous atau bahkan merupakan sebuah kejadian sebab akibat 

antara dengan daerah lainnya.  

Salah satu teori pertumbuhan dari sisi penawaran dikemukakan oleh Mazhab 

Neoklasik. Teori pertumbuhan daerah dari sisi penawaran menekankan pada 

pentingnya modal, tenaga kerja dan faktor produksi lainnya dalam menciptakan 

tambahan output atau pendapatan (Shaffer, 1989). Secara umum teori ini dimulai 

dari sebuah fungsi produksi daerah. Fungsi produksi tersebut secara umum dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Y = F (K, L,T,...)                           (1.13) 

dimana: 

Y= Jumlah output yang dihasilkan 

K= Jumlah modal yang digunakan  

L= Jumlah tenaga kerja yang digunakan 

T= Perubahan teknologi  

Karena pada dasarnya setiap daerah tidak dapat berdiri sendiri, suatu daerah 

pasti akan berinteraksi dengan daerah lainnya. Interaksi antar daerah tersebut 

akan membuat keseimbangan antar daerah. Menurut  Richardson (1969), Shaffer 

(1989), dan McCann (2001), keseimbangan pertumbuhan ekonomi antar daerah 

akan terjadi pada saat komponen-komponen perekonomian dari masing-masing 

daerah tersebut tumbuh dengan laju yang sama dan konstan.   
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Faktor utama penentu pertumbuhan dalam model pertumbuhan solow adalah 

adanya kemajuan teknologi, yang didefinisikan sebagai bagaimana 

perekonomian mentrasnformasi input-input produksi – seperti modal dan tenaga 

kerja, menjadi ouput yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Ada banyak sumber 

kemajuan teknologi diantaranya bisa bersumber pada peningkatan 

pengetahuan, pembentukan ide-ide baru, atau juga peningkan dalam efisiensi 

produksi sehingga mampu menggeser fungsi produksi menjadi lebih besar.  

1.4.3 Sistematika Laporan Kegiatan 

Adapun sistematika susunan laporan kegiatan ini ditunjukkan seperti pada urutan 

bab di bawah ini. 

BAB 1 PENDAHULUAN  

1. 1 Latar Belakang 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.3 Keluaran 

1.4 Metode Analisis dan Laporan Kegiatan 

BAB 2 KONDISI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH METROPOLITAN CIREBON 

RAYA 

2.1. Arah dan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Wilayah 

Metropolitan Cirebon Raya 

2.1.1.  Arah Kebijakan Pola dan Struktur Ruang Wilayah 

Metropolitan Cirebon Raya Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa 

Barat  

2.1.2.  Arah Kebijakan Pola dan Struktur Ruang Kabupaten/Kota di 

Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

2.1.3.  Arah Kebijakan Tata Guna Lahan Kabupaten/Kota di 

Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

2.2. Arah Kebijakan Pembangunan di Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

2.2.1.  Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang dan 

Menegah Provinsi Jawa Barat di Wilayah Metropolitan 

Cirebon Raya 

2.2.2.  Arah Kebijakan Pembangunan jangka Panjang dan 

Menengah Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan 

Cirebon Raya 

BAB 3. KONDISI FISIK, DEMOGRAFI DAN SOSIAL EKONOMI WILAYAH METROPOLITAN 

CIREBON RAYA  

3.1. Kondisi Fisik Dasar Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Cirebon 

Raya 

3.1.1. Kondisi Geologis Wilayah Metropolitan Cirebon Raya  

3.1.2. Kondisi Topografi Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

3.1.3. Kondisi Hidrologi Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

3.2. Kondisi Demografi Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Cirebon 

Raya  

3.2.1. Perkembangan dan distribusi Penduduk  

3.2.2. Perkembangan dan distribusi Angkatan Kerja   

3.2.3. Perkembangan dan distribusi Kesempatan Kerja  

3.3. Kondisi Sosial Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Cirebon Raya  

3.3.1. Perkembangan  dan distribusi Pendidikan  
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3.3.2. Perkembangan  dan distribusi Kesehatan 

3.3.3. Perkembangan  dan distribusi Pendapatan 

3.4. Kondisi Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Cirebon 

Raya  

3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  

3.4.2. Perkembangan  Lapangan Usaha Perekonomian Ekonomi 

Kabupaten/Kota 

3.4.3. Perkembangan, Sebaran dan Jenis Investasi Kabupaten/Kota 

BAB 4 ANALISIS EKONOMI DAN INVESTASI WILAYAH METROPOLITAN CIREBON RAYA 

4.1. Analisis Perekonomian Wilayah Kabupaten/Kota di Wilayah 

Metropolitan Cirebon Raya  

4.1.1. Analisis LQ, Shift-Share dan MRP Lapangan Usaha  

4.1.2. Analisis Basis Ekonomi dan Multiplier Perekonomian 

4.1.3. Analisis Model Pertumbuhan Ekonomi 

4.2. Analisis Kebutuhan Investasi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah 

Metropolitan Cirebon Raya 

4.2.1. Analisis ICOR  

4.2.2. Analisis ICOR Basis Ekonomi 

4.2.3. Kebutuhan Investasi Jangka Panjang  

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN INVESTASI WILAYAH METROPOLITAN CIREBON RAYA DI 

MASA YANG AKAN DATANG  

5.1. Arah Kebijakan Perekonomian Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

5.1.1. Kebijakan Ekonomi Sektoral 

5.1.2. Kebijakan Sektor Unggulan 

5.2. Arah Kebijakan Investasi Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

5.2.1. Kebijakan Umum Investasi  

5.2.2. Kebijakan Investasi Sektoral 

BAB 6 KESIMPULAN 
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BAB 2 

KONDISI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH 

METROPOLITAN CIREBON RAYA 

2.1 Arah dan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di 

Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

2.1.1 Arah Kebijakan Pola dan Struktur Ruang Wilayah 

Metropolitan Cirebon Raya Berdasarkan RTRW Provinsi 

Jawa Barat  

Arah kebijakan pengembangan untuk Metropolitan Cirebon raya adalah 

metropolitan budaya dan sejarah berbasis pariwisata, industri, dan kerajinan. Dan 

sebagai salah satu metropolitan yang dikembangkan, maka arah pembangunan 

pada bidang-bidang yang bersifat strategis merupakan hal yang mutlak, 

sebagaimana disebutkan dalam Perda 12 Tahun 2014. Lebih lanjut, pembangunan 

di Metropolitan Cirebon Raya yang dilakukan dituntut untuk memiliki skala 

metropolitan, lintas daerah serta lintas pemerintahan.  

Untuk mendorong efektivitas pengembangan metropolitan dan pusat 

pertumbuhan, Perda 12 Tahun 2014 telah memberikan arahan, dimana 

pembangunan dan peningkatan pada bidang-bidang yang  bersifat strategis 

berskala metropolitan, lintas daerah, serta lintas pemerintahan, dan/atau 

berimplikasi skala metropolitan, meliputi: 

a. bidang pemerintahan; 

1. tata kelola pemerintahan modern; 

2. kerjasama multipihak bersama masyarakat global; dan 

3. urusan pemerintahan strategis lainnya atas dasar kesepakatan 

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Gubernur. 

b. bidang ekonomi; 

1. kawasan destinasi wisata dunia; 

2. kawasan industri strategis; dan 

3. kawasan strategis ekonomi lainnya atas dasar kesepakatan 

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Gubernur 

c. bidang fisik dan lingkungan hidup; 

1. perkotaan berkelanjutan yang modern dan berwawasan 

lingkungan; 

2. infrastruktur transportasi jalan, meliputi jalan tol dan jalan lintas 

cepat regional metropolitan; 

3. infrastruktur transportasi perhubungan, meliputi: Bandar Udara, 

Pelabuhan Laut, dan Mass Rapid Transport, diantaranya jalur 

kereta api dan monorel; 
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4. infrastruktur permukiman dan lingkungan hidup, meliputi: Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, Tempat Pengolahan dan 

Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional, Sistem pengolahan 

air limbah komunal, Pengendalian pencemaran dan instalasi 

pengolahan limbah industri, rumah vertikal, serta Pengembangan 

kawasan dan lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba); 

5. infrastruktur sistem drainase skala metropolitan; 

6. infrastruktur energi kelistrikan; 

7. infrastruktur telekomunikasi; dan 

8. infrastruktur wilayah strategis lainnya atas dasar kesepakatan 

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur. 

d. bidang sosial budaya. 

1. kawasan pusat seni budaya; 

2. kawasan pusat pendidikan dan pelatihan; 

3. sarana olahraga bertaraf internasional; dan 

4. kawasan strategis sosial budaya lainnya atas dasar kesepakatan 

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Rencana Pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis wilayah di 

Kawasan Metropolitan Cirebon Raya, terdiri atas:  

a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan, antara lain:  

1. Jalan Tol Cikopo/Cikampek-Palimanan (CIKAPALI);  

2. Jalan lintas cepat selatan Kota Cirebon;  

3. Jalan lintas cepat Kadipaten di Kabupaten Majalengka;  

4. Jalan lintas cepat di Kabupaten Kuningan;dan  

5. Pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan 

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.  

b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perhubungan, antara lain:  

1. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity;  

2. Pelabuhan Cirebon;  

3. Jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati– Cirebon;  

4. Jalur kereta api Bandung-Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-

Kadipaten-Cirebon; dan  

5. Pembangungan infrastruktur perhubungan strategis lainnya atas 

dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota yang diatur dengan 

Peraturan Gubernur.  

c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman, antara lain:  

1. TPPAS Regional Metropolitan Cirebon Raya;  

2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional;  

3. Instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal;  

4. Sistem drainase metropolitan;  

5. Hunian vertikal; dan  
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6. Pembangunan infrastruktur permukiman strategis lainnya atas 

dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota yang diatur dengan 

Peraturan Gubernur. 

Berkaitan dengan struktur ruang wilayah Metropolitan Cirebon Raya, dokumen 

RTRW telah memberikan deliniasi batas wilayah yang direncanakan. Lokasi dari 

Metropolitan Cirebon Raya dalam RTRW Provinsi Jawa Barat terletak di wilayah 

bagian timur Jawa Barat. Gambar berikut memperlihatkan lokasi dari Metropolitan 

Cirebon Raya. 

Gambar 2.1 

Peta Rencana Struktur Ruang Jawa Barat 

 

Sumber: Bappeda Jawa Barat, 2010 

Tahapan dari delinasi wilayah metropolitan Cirebon Raya secara bertahap dari 

tahun 2010 sampai ke tahun 2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1 

Tahapan Delinasi Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

Tahun Kabupaten Kecamatan Keterangan 
2010 Kota Cirebon (5 Kecamatan) 

Harjamukti, 

Kejaksan, Kesambi, 

Lemahwungkuk, 

Pekalipan 

Mencakup 29 Kecamatan 

Kabupaten 

Cirebon 
(23 Kecamatan) 

Beber, 

Dukupuntang, 

Jamblang, 
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Klangenan, 

Palimanan, 

Suranenggala, 

Astanajapura, 

Depok, Greged, 

Gunungjati, 

Kedawung, 

Lemahabang, 

Mundu, Plered, 

Plumbon, Sumber, 

Talun, Tengah Tani, 

Weru, 

Karangsembung, 

Pangenan, Sedong, 

Susukan Lebak 
Kabupaten 

Kuningan 
(1 Kecamatan) 

Pancalang 
2015 Kabupaten 

Cirebon 
(1 Kecamatan) 

Gempol 
Mencakup 30 Kecamatan 

2020 Kabupaten 

Cirebon 
(2 Kecamatan) 

Arjawinangun, 

Panguragan 

Mencakup 34 Kecamatan 

Kabupaten 

Majalengka 
(2 Kecamatan) 

Leuwimunding, 

Sindangwangi 
2025 Kabupaten 

Cirebon 
(4 Kecamatan) 

Ciwaringin, 

Kapetakan, Gebag, 

Losari 

Mencakup 43 Kecamatan 

Kabupaten 

Kuningan 
(4 Kecamatan) 

Cigandamekar, 

Cilimus, 

Mandirancan, 

Pasawahan 
Kabupaten 

Majalengka 
(1 Kecamatan) 

Sumberjaya 
2030 Kabupaten 

Cirebon 
(1 Kecamatan) 

Susukan 
Mencakup 45 Kecamatan 

Kabupaten 

Indramayu 
(1 Kecamatan) 

Sukagumiwang 

Sumber: Perda No 12 Tahun 2014 
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Gambar 2.2 

Ruang Lingkup Wilayah Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan 

Metropolitan Cirebon Raya  

 

Sumber: Bappeda Jawa Barat, 2010 

 

2.1.2 Arah Kebijakan Pola dan Struktur Ruang 

Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

Wilayah metropolitan Cirebon Raya merupakan wilayah yang termasuk kedalam 

wilayah pengembangan Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-

Kuningan), dimana sektor unggulan untuk WP ini adalah sektor pertanian, industri, 

perikanan dan pertambangan. Pengembangan WP Ciayumajakuning 

diupayakan untuk mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa 

Barat dengan arah pengembangan sebagai berikut: 

1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW, dan PKL 

2. Mengembangkan infrastruktur strategis 

3. Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan 

transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku) 

4. Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam 

5. Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan 

darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan & peternakan 

di kawasan pinggiran 

6. Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan 

tambak 

7. Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir 
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Fokus pengembangan untuk tiap kabupaten kota di WP Ciayumajakuning yang 

termasuk kedalam Metropolitan Cirebon Raya seperti disebutkan dalam Lampiran 

Wilayah Pengembangan RTRW Jawa Barat adalah sebagai berikut: 

- Kota Cirebon diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan sarana dan 

prasarana minimal PKN yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya, 

serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan 

industri di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan 

religi; 

- Kabupaten Cirebon diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana 

dan prasarana minimal yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan 

utama pada sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian, serta kegiatan 

pertambangan mineral; 

- Kabupaten Indramayu diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan 

prasarana minimal yang terintegrasi, serta diarahkan kegiatan utama 

pada pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis perikanan dan kelautan, 

industri, pertambangan terutama minyak dan gas; 

- Kabupaten Majalengka diarahkan menjadi lokasi Bandar udara 

Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati, daerah konservasi 

utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan agrobisnis 

dan industri bahan bangunan, serta kegiatan pertambangan mineral, 

serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW 

Kadipaten; 

- Kabupaten Kuningan diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan 

prasarana pendukung minimal, serta diarahkan untuk menampung 

kegiatan sektor pertanian, wisata alam, agroindustri, dan daerah 

konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai termasuk perlindungan 

sumberdaya air 

2.1.3 Arah Kebijakan Tata Guna Lahan Kabupaten/Kota di 

Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

Kebijakan tata guna lahan haruslah didasarkan pada Rencana pola ruang 

wilayah provinsi meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola 

ruang kawasan budidaya, dimana rencana tersebut memiliki nilai strategis bagi 

provinsi dan tentunya menjadi landasan bagi kabupaten kota dalam 

perencanaan tata guna lahannya.  

Dengan mendeliniasi peta pola ruang RTRW Jabar ke dalam Kawasan 

Metropolitan Cirebon Raya, dapat dilihat pola ruang untuk kawasan lindung dan 

kawasan budidaya. Pada gambar terlihat bahwa kawasan permukiman 

perkotaan berada di seluruh Kota Cirebon dan sebagian Kabupaten Cirebon. 

Wilayah permukiman peredesaan tersebar di luar wilayah permukiman perkotaan 

dan bersandingan dengan kawasan pertanian sawah. Kecamatan-kecamatan 
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yang termasuk kedalam Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, 

mayoritas merupakan Kawasan Perlindungan dan Kawasan suaka alam. 

Gambar 2.3 

Pola Ruang 2029 

 

Sumber: RTRW Jabar,  diolah 

 

2.2 Arah Kebijakan Pembangunan di Wilayah Metropolitan 

Cirebon Raya 

2.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang dan 

Menengah Provinsi Jawa Barat di Wilayah Metropolitan 

Cirebon Raya 

Pembangunan  Jawa Barat pada tahun 2013-2018 diarahkan pada  

pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 

serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan 

kewilayahan. Pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) di 

wilayah III (Cirebon Raya) diarahkan sebagai daerah pengembangan 

Metropolitan Cirebon Raya serta kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati. Dalam 

rencana jangka menengah Provinsi Jawa Barat, Cirebon Raya direncanakan 
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sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Lebih lanjut, kegiatan pembangunanl di  

Cirebon Raya atau wilayah pengembangan Ciayumajakuning difokuskan pada: 

1. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan; 

2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 

3. Peningkatan investasi; 

4. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan 

protein hewani); 

5. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi; 

6. Peningkatan fungsi kawasan lindung; 

7. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana; 

8. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan; 

9. Pengembangan energi baru terbarukan 

10. Pembangunan infrastruktur transportasi; 

11. Penataan daerah otonom. 

Wilayah Metropolitan Cirebon Raya akan dikembangkan sebagai Metropolitan 

Budaya dan Sejarah, dengan sektor unggulan wisata, industri, dan kerajinan. 

Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan diharapkan dapat 

berfungsi sebagai penghela percepatan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, 

modernisasi dan keberlanjutan di Jawa Barat.  

2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan jangka Panjang dan 

Menengah Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan 

Cirebon Raya 

Arah kebijakan pembanggunan berdasarkan RPJPD dan RPJMD yang ada di 

masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

yaitu Kab.Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka dan Kab. 

Indramayu. Adapun arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka 

menengah di masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut:  

A. Kota Cirebon 

Arah dan Kebijakan Jangka Panjang Kota Cirebon 

Arah pembangunan jangka panjang Kota Cirebon berdasarkan visi dan misi RPJP 

Kota Cirebon periode 2005 - 2025 adalah:  

1. Terwujudnya penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didasarkan 

atas pengamalan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten.  

2. Terwujudnya kualitas keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dalam kehidupan masyarakat, mantapnya persaudaraan antar umat 

beragama, berakhlak mulia, toleransi dan damai.  
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3. Terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman dalam 

masyarakat.  

4. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia 

berlandaskan keadilan dan kebenaran.  

5. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, 

kreatif dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif sosial budaya 

dalam era globalisasi.  

6. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dengan seluruh kekuatan 

kegiatan perekonomian di daerah, terutama pengusaha kecil menengah 

dan koperasi dengan mengembangkan sistem demokrasi ekonomi 

kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar yang berkeadilan 

berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan.  

7. Terwujudnya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan 

pemerataan pertumbuhan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

8. Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya 

kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan 

perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, 

papan, kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan.  

9. Terwujudnya aparatur negara yang bersih dan berfungsi melayani 

masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme.  

10. Terwujudnya iklim yang demokratis dan berkualitas guna memperteguh 

akhlak mulia kretif inovatif berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, 

berdisiplin, bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas 

manusia.  

11. Proaktif bagi kepentingan daerah dalam rangka menghadapi 

perkembangan global. 

Pembangunan Ekonomi Kota Cirebon dibuat melalui program peningkatan 

ekonomi wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

wilayah melalui peningkatan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, 

peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, 

peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi lokal, serta penciptaan iklim 

yang mendukung investasi di daerah dan menjamin berlangsungnya produktivitas 

dan kegiatan usaha masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.  

RPJPD Kota Cirebon telah menetapkan arahan pembangunan selama periode 20 

tahun kedepan. Menurut dokumen RPJPD Kota Cirebon, arah pembangunan kota 

di tujukkan, untuk: 

1. Menyiapkan sarana dan prasarana serta mengembangkan keterpaduan 

jaringan dan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi wilayah;  
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2. Mengembangkan sistem informasi pengembangan ekonomi wilayah, 

dalam bentuk basis data maupun jaringan promosi dan publikasi; 

3. Meningkatkan koordinasi dalam penyediaan akses bagi daerah untuk 

mendapatkan modal, alih teknologi, manajemen produksi, dan 

pemasaran; 

4. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia 

usaha dalam dan luar negeri untuk pengembangan kawasan, termasuk 

menyediakan informasi terpadu kemitraan di bidang perdagangan, 

agrobisnis dan agroindustri;  

5. Mengembangkan kelembagaan dan pola kemitraan antar pelaku 

ekonomi; 

6. Mengembangkan area produksi baru dan optimalisasi area atau ruang 

yang kurang produktif;  

7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru;  

8. Menumbuhkembangkan potensi ekonomi kota;  

9. Meningkatkan aksesibilitas antar daerah (per Kecamatan);  

10. Mengembangkan SDM untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan setara pemerataan 

pelayanan kesehatan;  

11. Mengembangkan ekonomi dan pengelolaan SDA sesuai dengan 

spesialisasi sektor-sektor ekonomi produktif / unggulan dan wilayah yang 

bersangkutan terutama pada kawasan-kawasan yang berpotensi untuk 

cepat tumbuh seperti kawasan pelabuhan;  

12. Mengembangkan kelembagaan melalui pungutan kelembagaan sejalan 

dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan 

meningkatkan peran lembaga-lembaga seperti kerjasama ekonomi 

subregional, dewan maritim, dewan ketahanan pangan, komite 

penanggulangan kemiskinan, dan forum kerjasama antar daerah. 

Tahapan pembangunan dalam 20 tahun ke depan terbagi menjadi lima tahapan 

pembangunan, dengan fokus kebijakan pembagunan yang berbeda. Adapun 

penjabaran dari fokus pembangunan dari masing-masing tahapan 

pembangunan dalam jangka menengah di RPJPD Kota Cirebon dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  
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Arah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jangka Menengah Kota 

Cirebon 

Dalam RPJMD Kota Cirebon tahun 2013 - 2018, arah dan kebijakan pembangunan 

ekonomi Kota Cirebon terdapat di misi ke empat yaitu: Meningkatkan kualitas 

sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi 

untuk kesejahteraan masyarakat. Pembahasan mengenai kebutuhan investasi 

tidak secara spesifik di tetapkan menjadi arah dan kebijakan pembangunan di 

Kota Cirebon, arahan kebutuhan investasi menjadi bagian dari arah kebijakan 

pembangunan di bidang ekonomi, khususnya kebutuhan investasi berupa 

peningkatan aksesibilitas modal terhadap UMKM dan koperasi.  

Secara spesifik, arah kebijakan pembangunan pada misi keempat yang terkait 

dengan peningkatan kemajuan perekonominan adalah meningkatkan indeks 

daya beli masyarakat Kota Cirebon. Peningkatan daya beli masyarakat lebih 

difokuskan pada peningkatan daya beli masyarakat golongan berpendapatan 

rendah.  Dalam RPJMD Kota Cirebon periode 2013 - 2018, arah kebijakan yang 

RPJMD Ke-1 
(2005-2008)

•Tahap pertama prioritas pada akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai
dengan peningkatan ajaran agama terutama pembangunan SDM. Peningkatan aspek kesehatan
dengan meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan kematian ibu dan bayi. Aspek
pendudukan dengan perencanaan peningkatan rata-rata lama sekolah dan Program WAJAR.

RPJMD KE-2 
(2008 - 2013)

•Tahap kedua merupakan lanjutan tahap pertama melalui pendalaman agama dan pembangunan
SDM. Aspek kesehatan membangun pemerataan kesehatan di Kota Cirebon. Aspek pendidikan
peningkatan pendapatan perkapita dan pertumbuhan yang berkesinambungan dengan IPM

RPJMD KE-3 
(2013 - 2018)

•Tahapan ketiga memantapkan peningkatan kualitas pengamalan ajaran agama dan pembangunan 
SDM. Kemudian pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Cirebon dan peningkatan sumber daya 
manusia melalui IPM

RPJMD Ke-4 
(2018 - 2023)

•Tahapan ke empat peningkatan kualitas dan kuantitas pendalaman agama sebagai landasan 
pembangunan di Kota Cirebon. Aspek kesehatan dan pendidikan masih melanjutkan dari tahapan 
ketiga

RPJMD KE-5 
(2023 - 2025)

•Tahapan ke lima pendalaman agama dan peningkatan SDM masih dilakukan pada tahap kelima 
begitu juga dengan aspek kesehatan dan pendidikan
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diambil untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan meningkatkan 

fasilitasi permodalan bagi UMKM dan koperasi yang berasal dari  lembaga 

keuangan - berupa peningkatan aksesibilitas permodalan bagi peningkatan 

usaha para pelaku usaha UMKM dan koperasi.   Oleh sebab itu program 

pembangunan yang terkait dengan investasi adalah meningkatkan akses finansial 

bagi para pelaku usaha di bidang ekonomi kerakyatan, yaitu pelaku UMKM dan 

Koperasi.  

B. Kabupaten Cirebon 

Arah dan Kebijakan Jangka Panjang Kabupaten Cirebon 

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon 2005 

- 2024 diarahkan untuk mencapai 4 misi pembangunan yang sudah ditetapkan, 

yaitu (1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas; (2) Terwujudnya 

Lingkungan Hidup yang Lestari; (3) Terwujudnya perekonomian yang Kuat; dan 

yang terakhir (4) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan 

dan Akuntabel.  

Untuk mewujudkan ke-4 misi pembangunan tersebut telah disusun berbagai 

sasaran pembangunan dari masing-masing misi, sebagai bentuk arahan lebih rinci 

untuk mencapai misi yang sudah ditetapkan. Adapun sasaran dan arahan 

pembangunan RPJPD Kabupaten Cirebon pada masing-masing misi 

pembagunan, ditunjukkan seperti pada uraian di bawah ini: 

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, ditandai oleh hal-hal 

berikut : 

a. Meningkatnya kualitas kerukunan hidup antar dan inter umat 

beragama; 

b. Menurunnya jumlah penyakit masyarakat; 

c. Meningkatnya indeks kesehatan; 

d. Meningkatnya indeks pendidikan; 

e. Meningkatnya daya beli masyarakat; 

f. Menurunnya jumlah pengangguran. 

2. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lestari, ditandai oleh hal-hal berikut: 

a. Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan; 

b. Berkurangnya daerah rawan banjir dan kekeringan; 

c. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber 

daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, serta 

modal pembangunan daerah; 

d. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat 

dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi 

lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas 

kehidupan. 

3. Terwujudnya perekonomian yang kuat, ditandai oleh hal-hal berikut: 
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a. Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas 

ekonomi; 

b. Meningkatnya infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, 

telekomunikasi yang efisien dan modern, dan sarana-prasarana 

dasar permukiman yang berkualitas; 

c. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan investasi di daerah; 

d. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Cirebon; 

e. Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi  

4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan 

akuntabel, ditandai hal-hal berikut : 

a. Tidak adanya keluhan masyarakat terhadap pemerintah berkaitan 

dengan korupsi, kolusi dan nepotisme; 

b. Berkurangnya angka demo masyarakat terhadap pemerintah; 

c. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pemerintah dapat selalu 

diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan 

Berdasarkan uraian misi-misi pembangunan tersebut, terlihat bahwa 

pembangunan ekonomi, secara langsung menjadi misi ke-3 pembangunan. 

Dimana program peningkatan investasi Terdapat beberapa misi yang berkaitan 

dengan kebutuhan investasi daerah, berupa penyediaan ruang bagi aktivitas 

ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan - yaitu penyediaan kawasan-

kawasan industri. kebutuhan investasi di bidang infrastruktur - khususnya 

infrastruktur transportasi, telekomunikasi dan pertanian. Selain itu investasi disektor 

bangunan - berupa permukiman - juga menjadi salah satu prioritas 

pembangunan. Bidang  investasi lain yang menjadi prioritas pembangunan 

ekonomi adalah investasi di sektor-sektor penunjang perekonomian, yaitu sektor 

utilitas, seperti listik, air dan sebagainya. Upaya peningkatan investasi daerah di 

Kabupaten Cirebon harus dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

peningkatan penyerapan tenaga kerja dan juga pendapatan masyarakat 

(seperti yang menjadi fokus pembangunan pada misi 1).  

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Cirebon 2005-2024 dibagi kedalam 4 tahapan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Adapun arahan pembangunan di 

masing-masing Tahapan pembangunan jangka menengah ditunjukkan seperti 

pada gambar di bawah ini - dimana saat ini pembangunan berada pada RPJMD 

periode 2014 - 2019 dengan prioritas pembangunan ada pada upaya untuk 

memantapkan pencapaian masyarakat yang sejahtera disegala bidang, yang 

ditandai dengan peningkatan angka IPM. 

.  
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Arah dan Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon 

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten 

Cirebon periode 2014 - 2019 dituangkan dari beberapa misi yang berhubungan 

dengan pembangunan ekonomi, dan lebih khusus yang terkait dengan kebijakan 

untuk pengembangan investasi daerah. Ada beberapa misi pembangunan yang 

terkait dengan pembangunan ekonomi dan investasi, diataranya adalah sebagai 

berikut: 

 Misi ketiga, yaitu Mendorong Pemerataan Pembangunan Tematik/Sektoral 

dan Kewilayahan Berdasarkan Potensi yang Tersedia. Adapun tujuan dari 

misi ketiga  adalah berusaha untuk mendorong pemerataan 

pembangunan sektoral dan kewilayahan. Sedangkanarah kebijakan yang 

akan dilakukan selama periode 2014 - 2019 adalah terkait dengan investasi 

pada infrastruktur dasar perekonomian, yaitu berusaha memantapkan 

kondisi transportasi jalan dan jembatan (Cirebon Berhotmik dan Mantap), 

pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan terpencil, 

RPJMD Ke-1 
(2005-2009)

•Diarahkan untuk menata dan membangun masyarakat dalam segala bidang menuju
masyarakat yang beriman dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut
dilakukan melalui strategi utama (grand strategic) yaitu peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan Performance (penampilan).

RPJMD KE-2 
(2009 - 2014)

•Melanjutkan pembangunan tahap pertama. Pembangunan daerah pada tahap ini
diprioritaskan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif disegala bidang menuju
masyarakat sejahtera yang ditandai dengan peningkatan angka IPM

RPJMD KE-3 
(2014 - 2019)

•Pembangunan dilaksanakan untuk melanjutkan pembangunan sebelumnya. Pembangunan 
daerah pada tahap ini diprioritaskan untuk memantapkan pencapaian masyarakat yang 
sejahtera disegala bidang yang ditandai dengan peningkatan angka IPM

RPJMD Ke-4 
(2019 - 2024)

•Pelaksanaan  pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya masyarakat yang 
sejahtera disegala bidang yang ditandai dengan peningkatan angka IPM
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penyediaan  moda transportasi humanis, perluasan dan pemantapan 

jalan produksi pertanian dan perikanan dan penyelenggaraan pola 

penataan  ruang yang partisipatif.   

 Misi kelima, yaitu Mewujudkan Standar Hidup Layak bagi Masyarakat 

melalui Pemenuhan Hak-hak Dasar Terutama Kebutuhan Pokok 

Masyarakat dan Penciptakaan Rasa Aman, Damai dan Tentram. Tujuan 

pembangunan yang hendak dicapai dari misi kelima adalah berusaha 

meningkatkan  pemerataan aksebilitas masyarakat terhadap sumber 

daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan  sasaran utama 

pembangunan yaitu terwujudnya peningkatan  kondisi perekonomian 

masyarakat.  Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 

Pemerintah  Daerah Kabupaten Cirebon menetapkan arah kebijakan 

pembangunan melalui 11 kebijakan pembangunan, yaitu (1) Penciptaan 

klinik agribisnis untuk meningkatkan produktivitas pertanian/ 

perkebunan/peternakan/kehutanan. (2) Meningkatkan pengelolaan dan 

pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. (3) Mengembangkan 

aneka usaha non kayu sekitar hutan. (4) Mengembangkan hutan rakyat. 

(5) meningkatkan daya saing ekonomi. (6) Meningkatkan pengusahaan 

dan nilai tambah produksi sumber daya mineral. (7) Meningkatkan 

ketahanan pangan individu, melalui Program Cirebon bebas rawan 

pangan. (8) Fasilitasi pengembangan sistem pembiayaan dan peluang 

pasar KUMKM. (9) Meningkatkan ekspor produk unggulan. (10) Revitalisasi 

pasar daerah dan fasilitasi pengembangan pasar desa. (11) Penyediakan 

infrastruktur permukiman yang layak bagi masyarakat.  

C. Kabupaten Kuningan 

Arah dan Kebijakan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan 

Jatidiri Kabupaten Kuningan tidak lain merupakan kabupaten pertanian dan 

wisata. Kondisi  ini paling tidak ditunjukan oleh 3 (tiga) ciri utama, yaitu (1) Ciri 

struktural sosial ekonomi, (2) Ciri tata ruang, dan (3) Ciri fisik infrastruktur. Ciri 

struktural perekonomian kabupaten agropolitan dan wisata ditunjukkan dengan 

persentase pangsa (share) nilai tambah sektor pertanian yang dominan dalam 

struktur PDRB Kabupaten Kuningan, serta sektor jasa pariwisata.  

Oleh seab itu, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 

Kabupaten Kuningan 2005 - 2024 menekankan pembangunan perekonomian 

kabupaten kedalam dua sektor, yaitu sektor pertanian dan jasa pariwisata. 

Sementara aktivitas sektor industri difokuskan pada kegiatan-kegiatan usaha 

pengolahan hasil pertanian (agroindustri), dengan sasaran utama menjadi salah 

satu daerah yang menjadi pusat kawasan agropolitan terpadu.  

Arah kebijakan pembangunan yang menekankan pada sektor pertanian dan jasa 

pariwisat, didukung oleh faktor endowment yang ada dari sisi ketenagakerjaan. 

Berdasarkan sisi ketenagakerjaan, pangsa terbesar dari pekerja di Kabupaten 
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Kuningan berada pada sektor pertanian dan jasa pariwisata. sektor pertanian 

memiliki produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian yang relatif tinggi sebagai 

implikasi dari tingginya tingkat penerapan teknologi; sektor pertanian didominasi 

oleh unit-unit kegiatan basis, yaitu unit kegiatan usaha yang sebagian besar 

produknya dipasarkan ke luar daerah (ekspor regional); serta memiliki tatanan 

kelembagaan baik berupa institusi maupun regulasi yang kuat dan capable 

dalam menjamin kesinambungan pembangunan pertanian. Sementara 

pengembangan pariwisata didukung oleh faktor budaya dan kondisi alam yang 

cocok sebagai tempat tujuan wisata alam dan budaya.  

Besarnya potensi pertanian dan wisata di Kabupaten Kuningan juga didukung 

oleh kondisi tata ruangnya. Adanya peruntukan ruang di bidang Agropolitan dan 

Wisata di RTRW Kabupaten,setidaknya akan menjamin terwujudnya kawasan 

agropolitan dan kawasan wisata yang serasi dan saling mendukung; menjamin 

terbentuknya klaster-klaster kegiatan pertanian yang terpadu berdasarkan pola 

keterkaitan dan kesesuaian dalam pewilayahan yang terarah. Selain itu dukungan 

infrastruktur terhadap sektor pertanian dan pariwisata diarahkan dalam rencana 

pembangunan untuk membangun prasarana dan sarana penunjang aktivitas 

pertanian dan pariwisata yang lengkap dan bisa diandalkan yang meliputi 

prasarana dasar berupa jalan dan jembatan yang berkualitas, sarana pendukung 

langsung kegiatan pertanian, dan sarana pendukung langsung kegiatan 

pariwisata dalam situasi dan kondisi yang menjamin keberlanjutannya.  

Untuk mewujudkan tujuan sebagai daerah  pusat agropolitan dan pariwisata, 

maka prioritas pembangunan ekonomi dan kewilayahan dalam jangka panjang 

diarahkan untuk menjadikan sektor pertanian dan pariwisata sebagai tulang 

punggung perekonomian, sekaligus sebagai dasar untuk meningkatkan 

pemerataan pembangunan diseluruh wilayah administrasi Kabupaten Kuningan.  

Adapun misi pembangunan jangka panjang yang cocok dengan prioritas 

pembangunan tersebut ditunjukkan seperti di bawah ini.  

1. Mewujudkan agribisnis yang tangguh dalam kerangka agropolitan. Pada 

misi ini, pembangunan pertanian diarahkan untuk membangun sistem 

agribisnis yang maju dalam kerangka kawasan pertanian terpadu 

(agropolitan) dengan meningkatkan sinergitas antara prasarana dasar 

(suprastruktur dan infrastruktur), sub-sistem sarana pertanian, sub-sistem 

budidaya pertanian, sub-sistem pengolahan hasil, dan sub-sistem 

penjualan; meningkatkan produktivitas budidaya dan industri agro; dan 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

2. Mewujudkan pariwisata alam yang maju. Apa yang hendak dicapai pada 

misi ini adalah pembangunan yang mengarah pada optimalisasi 

pengelolaan pariwisata alam daerah agar menjadi yang terdepan di 

wilayah Ciayumajakuning/Jawa Barat. Beberap hal yang menjadi prioritas 

pembangunan diantaranya adalah mengoptimalkan pendayagunaan 

pariwisata daerah; meningkatkan daya saing pariwisata daerah; dan 
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menempatkannya sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di 

Jawa Barat/Indonesia. 

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan Daerah. Capaian akhir yang 

hendak dituju dari misi ini adalah mewujudkan keseimbangan 

pelaksanaan pembangunan diantara bagian-bagian wilayah Kabupaten 

Kuningan. Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu 

mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran dan kegiatan 

pembangunan secara adil untuk setiap wilayah pembangunan dan 

kecamatan di seluruh wilayah kabupaten; pengembangan infrastruktur 

perhubungan di daerah terpencil dan perbatasan; peningkatan daya 

dukung dan daya tampung daerah perkotaan; peningkatan daya beli; 

dan peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat. 

Perwujudan tujuan jangka panjang pembangunan akan dilakukan secara 

bertahap selama 4 periode pembangunan jangka menengah. Adapun prioritas 

pembangunan dimasing-masing periode RPJMD ditunjukkan sebagai berikut:  

 

Arah dan Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan 

RPJMD Ke-1 
(2005-2009)

• Pemantapan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Sumberdaya manusia. Pada tahapan ini sasaran pokok pelaksanaan
pembangunan daerah adalah mewujudkan infrastruktur wilayah yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,
serta mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Kuningan yang berkualitas tinggi khususnya yang ditunjukan oleh
indikator tingkat pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan, dan moralitas masyarakat serta aparatur pemerintahan
daerah. Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur dasar jalan, jembatan, dan drainase, serta infrastruktur yang
mendukung langsung pengembangan agropolitan dan pariwisata daerah

RPJMD KE-2 
(2010 - 2014)

• Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan produktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi khususnya
produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian dan jasa pariwisata yang melebihi rata-rata Jawa Barat; mewujudkan
pemerataan yang optimal dalam distribusi pelaksanaan dan pencapaian hasil pembangunan antar wilayah kecamatan dan
distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat; dan mewujudkan pembangunan wilayah yang seimbang sesuai dengan
fungsi masing-masing wilayah

RPJMD KE-3 
(2015 - 2019)

• Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang memiliki kemandirian tinggi 
dalam membangun penghidupannya

RPJMD Ke-4 
(2020 - 2024)

• Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan peran daerah yang menonjol dalam pembangunan di Jawa Barat dan 
lingkup Nasional
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Saat ini Kabupaten Kuningan berada pada tahapan RPJMD ke-3 dari empat 

tahap RPJPD periode 2005 - 2024. Adapun arah kebijakan pembangunan pada 

RPJMD periode 2015 - 2019 peningkatan kemandirian pembangunan - setelah 

peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian dan pariwisata, peningkatan 

pemerataan dan distribusi hasil-hasil pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan 

pembangunan tersebut, Kabupaten Kuningan memiliki lima misi dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2015 - 2019.  

Diantara ke-5 misi yang telah ditetapkan misi ke-2 merupakan misi yang paling 

dekat dengan pembangunan ekonomi dan upaya untuk peningkatan investasi. 

Adapun misi ke-2 dari RPJMD 2015 - 2019 Kabupaten Kuningan  adalah: 

“Memantapkan Keunggulan Kawasan Agropolitan, Pariwisata Daerah, Sektor 

Unggulan Lainnya, Peningkatan Investasi Ramah Lingkungan serta Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Daerah”.  

Beberapa hal yang bisa dijelaskan dari misi ke-2 tersebut, terkait dengan tujuan 

dan sasaran pembangunan ekonomi dan kebutuhan akan investasi infrastruktur 

perekonomian di Kabupaten Kuningan diantaranya adalah: 

 Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan meningkatkan 

ketersediaan infrastruktur daerah yang lebih tinggi.  

 Meningkatkan produktifitas pertanian pada aspek budidaya dengan 

meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, produksi 

dan produktivitas pertanian dan meningkatkan sarana produksi dan 

teknologi.  

 Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, melalui 

peningkatan penerapan teknologi pengolahan hasil dan sarana 

prasarana pengolahan.  

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pariwisata serta investasi 

di bidang pariwisata ditetapkan sebagai berikut: 

- Meningkatkan kualitas sarana prasarana objek wisata 

- Promosi pariwisata daerah dan peningkatan kemitraan di bidang 

kepariwisataan.  

- Meningkatkan minat investor yaitu meningkatkan promosi investasi daerah 

dan peningkatan paket regulasi investasi daerah.  

Sedangkan secara umum arah kebijakan yang fokus terhadap kebutuhan 

investasi di Kabupaten Kuningan di arahkan untuk meningkatkan infrastruktur 

dasar. Adapun beberapa kebijakan yang di ambil dalam rangka meningkatkan 

infrastruktur dasar adalah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan 

jembatan, irigasi dan layanan air baku.  

 

Kabupaten Majalengka 
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Arah dan Kebijakan Jangka Panjang Kabupaten Majalengka 

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan visi : 

“Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan masyarakat yang 

beriman dan bertaqwa “. Mencapai visi tersebut dalam kurun waktu 20 tahun 

dilihat keberhasilan IPM, pengurangan pengangguran dan jumlah penduduk 

miskin. Tolak ukur untuk mencapai indikator tersebut, maka perlu mencapai kisaran 

81.77 dalam pencapaian IPM. Penurunan pengangguran sebesar 4.54% dan 

jumlah penduduk miskin 11.20 persen.  

Arah investasi Kabupaten Majalengka dalam rencana jangka panjang lebih di 

mengarah terhadap peningkatan Iklim investasi dalam rangka menunjang 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemberdayaan potensi daerah 

diperlukan investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

Terciptanya iklim investasi yang kondusif diharapkan investasi dapat meningkat 

dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi 

angka pengangguran dan angka kemiskinan. Pembangunan Kabupaten 

Majalengka lebih  dititikberatkan pada penataan sistem investasi daerah yang 

diantaranya mengenai kejelasan aturan tentang sistem perijinan yang lebih efektif 

dan efisien, kejelasan tentang potensi daerah dan peningkatan promosi potensi 

dan unggulan daerah. Sejalan dengan pembangunan rencana jangka 

menengah yaitu peningkatan sektor pariwisata, maka pembangunan sektor 

pariwisata yang memberikan dampak terhadap usaha-usaha lain yang 

berkesinambungan, sehingga aktifitas perekonomian dapat tercapai melalui 

sektor perdagangan dan jasa. Pembangunan sektor pariwisata mengarah ke 

peningkatan pariwisata dan menggali potensi pariwisata baru sehingga mampu 

mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

memberikan perluasan kesempatan kerja. Pembangunan ini difokuskan pada 

peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, paket wisata, promosi 

pariwisata dan peningkatan keterampilan serta profesionalisme pengelola 

pariwisata. Sejalan dengan peningkatan sektor pariwisata maka diperlukan 

peningkatan infrastruktur yang terpadu untuk terciptanya aktifitas perekonomian. 

Arah  pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka dititiikberatkan pada 

peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, tranportasi, telekonomunikasi, air minum 

dan energi. Mewujudkan visi dan misi, maka arah pembangunan jangka panjang 

Kabupaten Majalengka sebagai berikut : 

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, 

sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) 

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada 

pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan. 

3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan 

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 

5. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup 
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Tahapan dan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka yang direalisasikan 

melalui berbagai tahap diantaranya : 

 

Arah dan Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka 

Pada misi ketiga yaitu membangun iklim investasi yang kondusif dan 

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil  Menengah (UMKM) untuk mencapai 

pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sasaran meningkatnya investasi 

PMA/PMDN dan invetasi lokal terkait pengembangan yang diarahkan menjamin 

investasi dan menyiapkan kawasan industri.  Kemudian pada misi ketiga ingin 

meningkatkan pertumbuhan output sektor UMKM (sasaran). Arah kebijakan yang 

dilakukan adalah peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta 

perlindungan  dan  dukungan  usaha  bagi KUMKM, peningkatan akses teknologi, 

SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM, dan 

penguatan koperasi pondok pesantren. Selanjutnya sasaran pada misi ketiga ingin 

meningkatkan produktivitas BUMD dengan arah kebijakan :peningkatan  kinerja  

dan  daya  saing  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan 

lainnya. 

RPJMD Ke-1 
(2005-2008)

• Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan
Manusia. Pada tahun 2008 target capaian IPM Kabupaten Majalengka 70,17 dengan Angka Harapan Hidup
68,01, Angka Melek Huruf 93,24, Rata-rata Lama Sekolah 6,79 dan Paritas Daya Beli Rp 566.440,00. Jumlah
penduduk 1.197.695 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 0,80 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka
11,73 persen dan jumlah penduduk miskin 18,09 persen

RPJMD KE-2 
(2009 - 2013)

•memantapkan dan menata kembali pembangunan di segala bidang dengan menekankan pada peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia 73,58 dengan
Angka Harapan Hidup 68,68, Angka Melek Huruf 94,82, Rata-rata Lama Sekolah 7,53 dan Paritas Daya Beli Rp
594.290,00. Jumlah penduduk 1.246.375 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 0,80 persen, Tingkat
Pengangguran Terbuka 9,82 persen, jumlah penduduk miskin 16,06 persen

RPJMD KE-3 
(2014 - 2018)

•pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing 
perekonomian dari sektor industri pengolahan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang 
berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat demi terwujudnya perekonomian 
daerah yang kuat dan merata

RPJMD Ke-4 
(2020 - 2024)

• Percepatan pembangunan di berbagai bidang difokuskan pada terbangunnya struktur perekonomian yang 
stabil berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan 
berdaya saing, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan pembangunan pada tahap ini 
tercermin dengan capaian IPM 80,40, dengan Angka Harapan Hidup 70,00, Angka Melek Huruf 98,00, Rata-rata 
Lama Sekolah 9,00, paritas daya beli Rp 650.000,00. Jumlah Penduduk 1.349.752 dengan Laju Pertumbuhan 
Penduduk 0,80 persen, Tingkat pengangguran terbuka 6,00 persen dan jumlah penduduk miskin 12,00 persen
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Arah kebijakan Kabupaten Majalengka di misi keempat yaitu : meningkatkan 

daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, 

sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.   

Arah kebijakan yang memerlukan investasi seperti bidang pertanian dengan 

pengembangan usaha, sarana prasarana pengolahan, serta pemasaran produk 

pertanian, perkebunan dan peternakan. Bidang perikanan dan kelautan 

mengarah ke penataan kawasan industri produk unggulan potensi daerah. Arah 

kebijakan bidang kehutanan melalui peningkatan pengembangan aneka usaha 

kehutanan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Arah kebijakan di 

bidang pariwasata: pembangunan dan pengembangan pariwisata unggulan, 

peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata dan  peningkatan sumber daya 

manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.   

Kabupaten Indramayu 

Arah dan Kebijakan Jangka Panjang Kabupaten Indramayu 

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Derah Kabupaten 

Indramayu periode 2005 - 2024 dilakukan dengan membagi fokus pembangunan 

ke dalam 4 tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 

Adapun fokus pembangunan di masing-masing tahapan pembangunan 

ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.  

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam PRJPD Kabupaten 

Indramayu tahun 2005 - 2024 yang terkait dengan pembangunan ekonomi, 

adalah pengembangan ekonomi lokal atau pembangunan yang berbasis pada 

potensi yang dimiliki oleh daerah  sehingga tercipta perekonomian daerah yang 

mantap, yaitu pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Pembangunan yang 

mantap diwujudkan melalui peningkatan produksi dan diversifikasi produk dengan 

menekankan pada pertumbuhan kegiatan agribisnis dan agrowisata. Sedangkan 

arah kebijakan yang terkait dengan perluasan investasi di daerah adalah dengan 

mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif. 
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Beberapa hal yang menjadi penekanan pembangunan perekonomian dan 

investasi daerah pada RPJPD 2005 - 2024 di Kabupaten adalah dengan 

meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah yang Merata. 

Adapun wujud nyata dari penekanan pembangunan tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut:  

1. Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan, diseluruh wilayah 

dalam menunjang perekonomian masyarakat secara merata ;  

2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara merata mengenai 

perumahan dan sarana lingkungan yang bersih dan sehat ;  

3. Termanfaatkannya sumber daya air secara merata bagi kepentingan 

masyarakat;  

4. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat secara merata dalam 

pengelolaan air bersih, drainase dan sanitasi;  

5. Terwujudnya pengembangan prasarana dan sarana wilayah perdesaan 

dan perkotaan dalam meningkatkan kualitas pembangunan secara 

merata dan mendorong partisipasi masyarakat dengan berperan aktif 

dalam kegiatan pembangunan; 

RPJMD Ke-1 
(2005-2010)

• pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia

RPJMD KE-2 
(2009 - 2013)

• peningkatan pengembangan ekonomi lokal atau
pembangunan yang berbasis pada potensi yang dimiliki
oleh daerah dalam upaya mengoptimalkan kesejahteraan

RPJMD KE-3 
(2014 - 2018)

• pembangunan daerah pada pemantapan infrastruktur 
diberbagai bidang

RPJMD Ke-4 
(2020 - 2024)

• pencapaian keunggulan daerah atas hasil-hasil 
pembangunan disegala bidang yang telah dilaksanakan 
pada tahap sebelumnya
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6. Meningkatnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana  perhubungan, 

yang menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan 

meningkatkan sumber pendapatan daerah. 

Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Indramayu 

Arah kebijakan rencanan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 

periode 2014 - 2018 di Kabuapten Indramayu, terkait dengan pengembangan 

ekonomi dan iklim investasi di daerah dengan melakukan penguatan pada 

perekonomian masyarakat - khususnya bagi para pelaku wirausaha dan 

peningkatan produktivfitas pekerja. Adapun arah  kebijakan pembangunan yang 

ada di RPJMD 2014 - 2018 diarahkan pada beberapa hal di bawah ini, yaitu: 

- Mengefektifkan Pelatihan Calon Tenaga Kerja 

- Mengefektifkan Penyaluran Calon Tenaga Kerja 

- Menyiapkan Calon Pelaku Wirausaha 

- Mengkondusifkan Iklim Wirausaha 

Untuk menciptakan penguatan perekonomian di Kabupaten Indramayu, pada 

RPJMD tahun 2014 - 2018, dilakukan dengan menetapkan kebijakan dan arah 

arahkan pembangunan, pada : 

- Menguatkan Sektor Produksi 

- Rasionalisasi Pola Konsumsi 

- Revitalisasi Sistem Distribusi 

- Meningkatkan ketahanan pangan 

- Meningkatkan nilai investasi 

- Menyeimbangkan neraca perdagangan daerah  
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BAB 3 

KONDISI FISIK, DEMOGRAFI DAN SOSIAL EKONOMI 

WILAYAH METROPOLITAN CIREBON RAYA 

3.1 Kondisi Fisik Dasar Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan 

Cirebon Raya 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi fisik dasar Kabupaten Kota di 

Wilayah Metropolitan Cirebon Raya yang meliputi kondisi geologis, topografi dan 

hidrologi. 

3.1.1 Kondisi Geografis Wilayah Metropol itan Cirebon Raya 

Kota Cirebon terletak di bagian Timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur 

utama lintas Pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi 108,33o 

dan 6,41o Lintang Selatan pada Pantai Utara Pulau Jawa bagian Barat. Bentuk 

wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke 

Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter.  

Wilayah Kabupaten Cirebon membentang dari Barat Laut ke Tenggara, menjadi 

pintu gerbang Provinsi Jawa Barat di bagian Timur, dan berbatasan dengan 

Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cirebon memiliki letak geostrategis di jalur 

Pantai Utara Jawa Barat dengan panjang garis pantai ± 54 kilometer (km). Secara 

geografis, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108019’30”- 

108050’03”Bujur Timur (BT) dan 6030’58”- 7000’24” Lintang Selatan (LS). Jarak terjauh 

dari wilayah di bagian Utara ke Selatan sepanjang 39 km dan jarak terjauh dari 

wilayah di bagian Barat ke Timur sepanjang 54 km. Secara administratif, 

Kabupaten Cirebon memiliki wilayah seluas 990,36 Km2 yang terbagi menjadi 40 

kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan,  2.700 Rukun Warga (RW), dan 9.377 Rukun 

Tetangga (RT).  

Tabel 3. 1. 

Batas Administratif Kabupaten Cirebon 

Sebelah Utara : Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Laut Jawa 

a. Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan 

b. Sebelah Barat Laut : Kabupaten Majalengka 

c. Sebelah Timur : Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah 

Sumber : RPJMD Kabupaten Cirebon 

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis 

(geo-strategic) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut: 
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1. Kabupaten Cirebon menjadi pendukung dan penyanggah (hinterland) 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan bagian dari pengembangan 

Metropolitan Cirebon Raya;  

2. Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah 

sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini 

berpotensi untuk pengembangan Kabupaten Cirebon;  

3. Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentang jalan 

arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta 

dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon.  

Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) 

Cikampek-Palimanan (Cipali), Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Kanci-

Pejagan. Jalan tol ini bagian dari jalan tol lintas Jawa;  

4. Kabupaten Cirebon berada di jalur utama kereta api yakni jalur kereta api 

Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas 

Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas 

Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya). Jalur kereta api di wilayah 

Kabupaten Cirebon menjadi bagian dari jalur ganda (double track) lintas 

Jawa; 

5. Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

yang merupakan salah satu pemasok utama listrik jalur transmisi Sumatera-

Jawa-Bali. 

Kabupaten Indramayu mempunyai letak yang strategis karena dilalui oleh jalur 

regional yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Jawa Barat, yaitu Bandung 

dan Ibukota Jakarta. Secara geografis, Kabupaten Indramayu berada pada posisi 

1070 52’ – 1080 36’ BT dan 060 15’ – 060 40’ LS dengan luas wilayah Kabupaten 

Indramayu seluas kurang lebih 204.011 Ha, dengan panjang pantai kurang lebih 

114 Km yang membentang sepanjang pantai utara Laut Jawa antara Kabupaten 

Cirebon – Kabupaten Subang, dimana sejauh 4 mil dari pantai merupakan 

kewenangan Kabupaten. Adapun batas-batas administratif Kabupaten 

Indramayu adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 2. 

Batas Administrasi Kabupaten Indramayu 

Sebelah Utara : Laut Jawa 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon 

 Sebelah Barat Laut : Kabupaten Subang 

 Sebelah Timur : Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon 

Sumber : RPJMD Kabupaten Indramayu 

Perkembangan wilayah administrasi di Kabupaten Indramayu sampai dengan 

tahun 2011 terdiri dari 31 kecamatan, 310 desa dan 8 kelurahan. Adapun 

beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan laut di sepanjang pesisir 

pantai utara Indramayu sejumlah 11 wilayah kecamatan dengan jumlah wilayah 



45 

 

desa sebanyak 37 desa. Untuk mengetahui peta wilayah administrasi Kabupaten 

Indramayu dapat di lihat pada Gambar berikut. 

Kabupaten Majalengka berada di wilayah administrasi Provinsi JawaBarat dengan 

luas wilayah 120.424 hektar yang terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 321 

desa. Secara geografis terletak pada koordinat 60 32’16,39” Lintang Selatan 

sampai dengan 70 4’ 24,75” Lintang Selatan dan 1080 2’ 30,87” Bujur Timur sampai 

dengan 1080 24’ 32,84” Bujur Timur. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota 

Kabupaten berkisar antara 0-37 Kilometer, Kecamatan Lemahsugih merupakan 

daerah terjauh dari Ibukota Kabupaten. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota 

Propinsi Jawa Barat adalah± 91 Kilometer dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten ke 

Ibukota Negara adalah ± 200 Kilometer.  

Tabel 3. 3. 

Batas Administratif Kabupaten Majalengka 

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya 

 Sebelah Barat Laut : Kabupaten Sumedang 

 Sebelah Timur : Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon 

Sumber : RPJMD Kabupaten Majalengka 

Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat 108023’-108047’ Bujur Timur dan 

6047’- 7012’ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.178,57 Km² (117.857,55 Ha). 

Secara administratif di bagian utara Kabupaten Kuningan berbatasan dengan 

Kabupaten Cirebon, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes 

Provinsi Jawa Tengah, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis 

(Jawa Barat) dan Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah), serta di bagian barat 

berbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 

kecamatan, 361 desa, dan 15 kelurahan. Bentang alam Kabupaten Kuningan 

sebagian besar merupakan perbukitan dan pegunungan dengan puncak 

tertinggi Gunung Ciremai yang berketinggian 3.078 m. Hanya sebagian kecil dari 

wilayah Kabupaten Kuningan yang merupakan pedataran yang terkonsentrasi di 

bagian tengah dan timur. 

3.1.2 Kondisi Topografi  Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

Secara topografis, sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran 

rendah dan sebagian kecil merupakan wilayah perbukitan yang berada di 

wilayah selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran 

rendah menjadi kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan yang 

terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan 

banjir di beberapa tempat. Oleh karena itu di beberapa titik dibangun stasiun 

pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut. 
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Sesuai dengan lokasi wilayah yang berada di tepi laut, Kota Cirebon termasuk 

daerah bertemperatur udara cukup tinggi berkisar antara 23,4oC - 33,6oC dengan 

curah hujan per tahun sebanyak 1.732 mm, dan 116 hari hujan atau sebanyak 

31,78 % per tahun. Kondisi air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air 

laut, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan air minum 

sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Cirebon yang sumber mata airnya berasal dari Kabupaten Kuningan. 

Pada umumnya tanah di Kota Cirebon adalah tanah jenis regosol yang berasal 

dari endapan lava dan piroklasik (pasir, lempung, tanah liat, breksi lumpur, dan 

kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara umum jenis tanah yang tersebar di Kota 

Cirebon ini relatif mudah untuk mengembangkan berbagai macam jenis vegetasi. 

Secara umum kondisi lingkungan di Kota Cirebon dapat dibagi menjadi dua 

bagian besar yaitu kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan yang masih 

baik yaitu memiliki indikator lingkungan di bawah ambang batas, dan kawasan 

yang kondisi lingkungannya telah berada di atas ambang batas kualitas 

lingkungan yang diperkenankan. Kawasan yang masih memiliki kualitas 

lingkungan di bawah ambang batas tersebar di seluruh wilayah kota, ditandai 

dengan masih adanya kawasan ruang terbuka hijau seperti di wilayah Argasunya, 

Harjamukti, wilayah Perumnas, dan lain sebagainya. Namun yang harus menjadi 

perhatian adalah kawasan-kawasan yang kondisi lingkungannya telah terjadi 

penurunan kualitas. Kawasan-kawasan tersebut diantaranya adalah kawasan 

bekas galian C Argasunya, kawasan-kawasan persimpangan jalan yang padat 

lalulintas yaitu di sekitar area Jl. Siliwangi, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Jl. 

Karanggetas, Jl. Pekiringan, Jl. Rajawali, Terminal Bus, dan Jl. Pemuda – By Pass. 

Selain itu ada beberapa aliran sungai yang memiliki indikator lingkungan yang 

telah melampaui ambang batas (Amoniak, Deterjen, dan Pecal Coli) yaitu 

diantaranya di sungai Sipadu, Sukalila, Suradinaya, Sigujeg, dan Gang Sontong. 

Wilayah Kabupaten Cirebon didominasi oleh dataran rendah. Berdasarkan 

ketinggian, Kabupaten Cirebon dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Wilayah berketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas ± 64.636 Ha atau 

65,31% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon. 

2) Wilayah berketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas ± 1.525,20 Ha 

atau 10,65% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon. 

3) Wilayah berketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas ± 10.196,40 Ha 

atau 10,30% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon. 

4) Wilayah berketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas ± 61.150 Ha 

atau 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon. 

5) Wilayah berketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas ± 4.275,55 Ha 

atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.  
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6) Wilayah ketinggian diatas 300 m dpl, tersebar dengan luas ± 2.180,20 Ha 

atau 2,20% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon. 

Sementara, tingkat kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Cirebon bervariasi 

antara 0–8% sampai dengan lebih dari 40%. 

Tabel 3. 4. 

Kemiringan Lahan di Kabupaten Cirebon 

No Kemiringan Lereng Luas (Ha) Persentase (%) 

1 0 – 8 % 88.075,71 88,93 

2 >8 – 15 % 2.598,48 2,62 

3 >15 – 25 % 5.152,05 5,2 

4 >25 – 40 % 1.853,52 1,87 

5 >40 % 1.356,24 1,37 

Jumlah 99.036,00 100 

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon (2011) 

Berdasarkan topografinya sebagian besar merupakan dataran atau daerah 

landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0 – 2 % yang mengakibatkan bila 

curah hujan tinggi, genangan air akan muncul di daerah-daerah tertentu. Kisaran 

ketinggian Wilayah Kabupaten Indramayu berada pada ketinggian 0-100 m di 

atas permukaan air laut. Bagian utara memiliki dataran rendah dan semakin tinggi 

ke arah selatan. Secara garis besar topografi Kabupaten Indramayu dapat dibagi 

atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

1. Ketinggian antara 0-7 m di atas permukaan laut (dpl), meliputi: wilayah 

Kecamatan Anjatan, Sukra, Patrol, Kandanghaur, Losarang, Sindang, 

Lohbener, Arahan, Cantigi, Pasekan, Indramayu, Balongan, Sliyeg, 

Juntinyuat, Karangampel, Kedokanbunder dan wilayah Kecamatan 

Krangkeng. 

2. Ketinggian antara 7- 25 m dpl, meliputi: wilayah Kecamatan Bongas, Kroya, 

Gabuswetan, sebagian wilayah Kecamatan Anjatan, Lelea, Terisi, 

Widasari, Jatibarang, Kertasmaya, Cikedung, Sukgumiwang, Tukdana dan 

Bangodua. 

3. Ketinggian antara 25-100 m dpl, meliputi: sebagian wilayah Kecamatan 

Cikedung, Terisi, Kroya, Haurgeulis dan keselurahan wilayah Kecamatan 

Gantar. 

Kemiringan lahan di Kabupaten Majalengka diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas 

yaitu landai/dataran rendah (0 – 15 persen), berbukit bergelombang (15 – 40 

persen) dan perbukitan terjal (>40 persen). Berdasarkan klasifikasi kelas kemiringan 

lahan, 13,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada 

kemiringan lahan di atas 40 persen, 18,53 persen, berada dalam kelas kemiringan 

lahan 15 - 40 persen, dan 68,26 persen berada pada kelas kemiringan lahan 0 - 15 
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persen. Kondisi bentang alamnya sebagian besar melandai ke daerah Utara, 

menyebabkan aliran sungai dan mata air mengalir ke arah utara sehingga pada 

wilayah bagian Utara Kabupaten Majalengka terdapat banyak persawahan. 

Perbukitan dengan lereng yang curam  terdapat  di sekitar lereng  Gunung 

Ciremai dan lereng Gunung Cakrabuana. Kondisi topografis ini selain sangat 

berpengaruh pada pemanfaatan ruang dan potensi pengembangan wilayah, 

juga mengakibatkan terdapatnya daerah rawan terhadap longsor dan gerakan 

tanah khususnya daerah yang mempunyai kelerengan curam.  

Berdasarkan ketinggian, secara umum wilayah Kabupaten Majalengka 

diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi utama yaitu dataran rendah (0 - 100 mdpl), 

dataran sedang (100 - 500 mdpl) dan dataran tinggi (> 500 mdpl). Dataran rendah 

sebesar 42,21 persen dari luas wilayah, berada di Wilayah Utara Kabupaten 

Majalengka, dataran sedang sebesar 20,82 persen dari luas wilayah, umumnya 

berada di Wilayah Tengah, dan dataran tinggi sebesar 36,97 persen dari luas 

wilayah, mendominasi Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka, termasuk di 

dalamnya wilayah yang berada pada ketinggian di atas 2.000 mdpl yaitu terletak 

di sekitar kawasan kaki Gunung Ciremai. 

Berdasarkan kemiringan lerengnya, wilayah Kabupaten Kuningan dapat 

dikelompokan ke dalam 3 (tiga) kategori morfologi yaitu morfologi dataran 

dengan kemiringan lereng lebih kecil dari 8%; morfologi perbukitan landai dengan 

kemiringan lereng antara 8% – 30%; dan morfologi perbukitan terjal dengan 

kemiringan di atas 30%. Wilayah dengan morfologi dataran mencakup 30% dari 

luas seluruh Kabupaten Kuningan yang meliputi bagian tengah dan timur. Wilayah 

dengan morfologi perbukitan landai mencakup 15% dari luas Kabupaten yang 

berada di bagian barat, utara, dan timur. Penampakan bentang alam wilayah ini 

berupa perbukitan bergelombang landai. Wilayah dengan morofologi perbukitan 

terjal mencapai 55% dari luas keseluruhan, berupa pegunungan dan perbukitan 

dengan lereng terjal. Beberapa gunung tertinggi di kategori wilayah ini adalah 

Gunung Ciremai (3.078 m), Gunung Mayana (1.272 m), dan Gunung Subang (1.210 

m). 

3.1.3 Kondisi Hidrologi  Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

Potensi air Kota Cirebon meliputi; air tanah dangkal, air tanah dalam, air 

permukaan, dan air laut. Kondisi air tanah relatif baik dengan kedalaman 5 – 10 

meter untuk dataran rendah dan mencapai 20 – 30 meter untuk dataran tinggi (di 

Wilayah Argasunya). Sementara untuk air tanah di kawasan pantai pada 

umumnya sudah terkena intrusi air laut. Khusus untuk air bersih sebagai konsumsi 

rumah tangga yang sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daeran 

Air Minum (PDAM), Kota Cirebon masih memiliki kendala utama dimana 

penyediaannya masih tergantung pada Kabupaten Kuningan. Hal ini dikarenakan 

sumber air yang digunakan berada di wilayah Kabupaten Kuningan. Maka perlu 

ada penyelesaian karena masalah air dikategorikan sebagai bidang pelayanan 

dasar, sebagai solusi bisa berupa kerjasama antar daerah atau kerjasama 
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amalgamasi atau pengelolaan air laut melalui teknologi pengelolaan air bersih 

yang mutakhir.  

Sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur dengan 

kedalaman antara dua meter sampai dengan enam meter, di samping itu ada 

beberapa daerah/wilayah kondisi air tanah relatif sangat rendah dan rasanya asin 

karena intrusi air laut dan tidak dapat digunakan untuk keperluan air minum. 

Kondisi air permukaan berupa air yang mengalir melalui sungai dan anak-anak 

sungai.Di Kota Cirebon terdapat empat sungai yang tersebar merata di seluruh 

wilayah yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean(Kriyan) dan 

Sungai Kalijaga. Sungai berfungsi sebagai batas wilayah antara Kabupaten 

Cirebon dan sebagai saluran pembuangan air. 

Kabupaten Cirebon berdasarkan tinjauan kondisi hidrologis meliputi air permukaan 

dan air tanah. Sumber daya air meliputi sungai, situ dan mata air. Jumlah air 

permukaan sebanyak ± 1.418,83 juta meter kubik (m3). Sementara, air tanah di 

wilayah Kabupaten Cirebon dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah 

dalam. Sebaran air tanah diklasifikasikan dalam empat wilayah, yaitu air tanah 

asin, air tanah dangkal, air tanah sedang, dan air tanah langka. Sementara, 

pemanfaatan sumber daya air meliputi untuk memenuhi kebutuhan domestik 

sebanyak ± 6,5 juta m3, industri sebanyak ± 5,184 juta m3, irigasi sebanyak ± 1.046 

juta m3, budi daya perikanan sebanyak ± 81,3 juta m3 . Selain itu, sumber daya air 

juga dapat menimbulkan berbagai kerusakan/bencana yaitu longsor, erosi, 

sedimentasi, dan kerusakanin frastruktur perairan.  

Kabupaten Cirebon memiliki satu Wilayah Sungai (WS) yaitu Cimanuk-

Cisanggarung, dengan 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS 

Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS 

Kedungpane, DAS Cipager/Pekik, DAS Jamblang/Bondet, DAS Winong, DAS 

Ciwaringin, DAS Kumpulkwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba, dan 

DAS Cimanis.  Kabupaten Cirebon juga memiliki 14 (empat belas) Daerah 

Pengaliran Sungai (DPS) seluas ±1.312 km² dengan cadangan air  sebanyak ±1.400 

juta m3 .  

Pembagian pengelolaan kewenangan Daerah Irigasi (DI) sesuai dengan 

keputusan menteri pekerjaan umum nomor 293/KPTS/M/2014 tentang penetapan 

status daerah irigasi. Sejak tahun 2014, status DI di wilayah Kabupaten Cirebon 

terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan pengelolaan sebagai berikut: 

• Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat seluas ± 32.422 Ha meliputi: 

1) DI Rentang seluas± 20.571 Ha; 

2) DI Ciwaringan seluas ±1.092 Ha; 

3) DI Seuseupan seluas ± 3.860 Ha; 

4) DI Cikeusik seluas ±6.899 Ha. 
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• Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas ± 8.719 

Ha meliputi: 

1) DI Walahar  seluas ±1.286 Ha; 

2) DI Jamblang  seluas ± 2.159 Ha; 

3) DI Cipager  seluas ± 855 Ha; 

4) DI Setupatok  seluas ±1.365 Ha; 

5) DI Paniis Lebak  seluas ± 318 Ha; 

6) DI Cibacang  seluas ± 259 Ha; 

7) DI Cipurut  seluas ± 134 Ha; 

8) DI Jawa  seluas ± 111 Ha; 

9) DI Mungkal Gajah  seluas ± 27 Ha; 

10) DI Katiga  seluas ± 662 Ha; dan 

11) DI Ambit  seluas ± 1.543 Ha. 

12) DI Cirongkob  seluas ± 64 Ha. 

 

• Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon seluas ± 5.860 

Ha meliputi: 

1) DI Jatisawit  seluas ± 687 Ha; 

2) DI Soka  seluas ± 258 Ha; 

3) DI Rajadana  seluas ± 135 Ha; 

4) DI Ciparigi  seluas ± 438 Ha; 

5) DI Keputon  seluas ± 399 Ha; 

6) DI W. Sedong  seluas ± 168 Ha; 

7) DI Ciwado  seluas ± 829 Ha; 

8) DI Agung  seluas ± 711 Ha; 

9) DI Kecepet  seluas ± 477 Ha; 

10) DI Panongan  seluas ± 952 Ha; 

11) DI Cangkuang  seluas ± 806 Ha; 

12) DI Telaga Remis  seluas ± 90 Ha; 

13) DI Tonjong  seluas ± 90 Ha; 

14) DI Sigong  seluas ± 99 Ha; 

15) DI Soka Udik  seluas ± 152 Ha; 

16) DI Situan I  seluas ± 150 Ha; 

17) DI Situan II  seluas ± 158 Ha; 

18) DI Ciliwotan  seluas ± 64 Ha; 
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19) DI Ciwedus  seluas ± 159 Ha; 

20) DI Cibuluh  seluas ± 248 Ha; 

21) DI Cirengas  seluas ± 237 Ha; 

22) DI Ciawi  seluas ± 378 Ha; 

23) DI Plester  seluas ± 72 Ha; 

24) DI Sigebang  seluas ± 167 Ha; 

25) DI Cigobang  seluas ± 173 Ha; 

26) DI Suba  seluas ± 218 Ha; 

27) DI Cimanis  seluas ± 261 Ha; 

28) DI Ketos  seluas ± 363 Ha; 

29) DI Dalem  seluas ± 96 Ha; 

30) DI Loakudang  seluas ± 113 Ha; 

31) DI Cibinuang  seluas ± 23 Ha; 

32) DI Sawah Banjar  seluas ± 6 Ha; 

33) DI Pilang  seluas ± 15 Ha; 

34) DI Kleret  seluas ± 12 Ha; 

35) DI Suminta  seluas ± 19 Ha; 

36) DI Gunungbreg  seluas ± 8 Ha; 

37) DI Dukusuwung  seluas ± 50 Ha; 

38) DI Cisamaya  seluas ± 63 Ha; 

39) DI Kenanga  seluas ± 51 Ha; 

40) DI Gedongan  seluas ± 15 Ha; 

41) DI Cigolempang  seluas ± 40 Ha; 

42) DI Citelang I  seluas ± 9 Ha; 

43) DI Sendi  seluas ± 23 Ha; 

44) DI Cigembor  seluas ± 16 Ha; 

45) DI Loa  seluas ± 24 Ha; 

46) DI Tegal  seluas ± 64 Ha; 

47) DI Harikukun  seluas ± 23 Ha; 

48) DI Jengkol  seluas ± 27 Ha; 

49) DI Mandalangit  seluas ± 46 Ha; 

50) DI Tegal Pucuk  seluas ± 36 Ha; 

51) DI Balong  seluas ± 76 Ha; 

52) DI Rancatunggal  seluas ± 10 Ha; 

53) DI Gronggong  seluas ± 42 Ha; 
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54) DI Karoya  seluas ± 7 Ha; 

55) DI Umbar  seluas ± 6 Ha; 

56) DI Cidahu  seluas ± 5 Ha; 

57) DI Patapan  seluas ± 41 Ha; 

Berdasarkan kondisi geografis dan fisiografi wilayah yang merupakan dataran 

rendah dan pantai serta berada pada bagian hilir daerah aliran sungai yang 

besar, yaitu DAS Cimanuk dan DAS Cipunagara serta SWS Citarum dan SWS 

Cimanuk- Cisanggarung. Kabupaten Indramayu menjadi salah satu wilayah di 

Jawa Barat sebagai daerah sentra pertanian dan merupakan daerah penyangga 

pengadaan stok pangan Provinsi dan Nasional. 

▪ Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Wilayah Kabupaten Indramayu memiliki 14 aliran sungai yang mengalir ke arah 

utara yaitu ke Laut Utara Jawa dan sungai yang tergolong besar adalah 

Sungai Cimanuk, Sungai Cipanas, Sungai Cipunegara, Sungai Cilalanang, 

Sungai Kumpulkuista, Sungai Pamengkang dan Sungai Cimanis.  

▪ Satuan Wilayah Sungai (SWS) 

SWS Citarum di wilayah pantai Jawa Barat bagian utara merupakan bagian 

dari SWS Citarum Hilir yang mempunyai luas 6.154 km² (sekitar 30% dari luas SWS 

Citarum). SWS Kabupaten Indramayu mempunyai luas 648 km². Aliran rata-rata 

di bagian hilir mencapai 13,0 milyar m³/tahun yang dimanfaatkan untuk 

keperluan pertanian, industri dan sebagainya. 

SWS Cimanuk termasuk wilayah kewenangan Provinsi Jawa Barat dan 

mempunyai luas 4.325 km². Wilayah Kabupaten Indramayu termasuk kedalam 

SWS Cimanuk dengan luas 1.238 km². Potensi aliran rata-rata mencapai 

kapasitas sebesar 4,0 milyar m³/tahun. 

▪ Potensi Sumber Air 

Wilayah Kabupaten Indramayu yang memiliki kemampuan sebagai lahan 

mata air di wilayah bagian selatan Kecamatan Haurgeulis dan Cikedung dan 

sebagian besar di Wilayah Kabupaten Indramayu mempunyai zona lahan air 

tanah bebas (zona air tanah dangkal), sedangkan kemampuan lahan 

hidrologi pantai sangat mempengaruhi tata air dengan fungsi penahan intrusi 

air laut dan abrasi pantai. Kawasan pantai terdapat di sepanjang pantai timur 

dan utara Indramayu termasuk sebagian Kecamatan Krangkeng, Juntinyuat, 

Balongan, Indramayu, Pasekan, Cantigi, Losarang, Karangampel, 

Kandanghaur, Patrol dan Sukra. Kemampuan hidrologi pantai ini dibagi dua 

zona yaitu zona pantai dan zona rawa. 
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Air tanah tawar dapat diperoleh dengan cara membuat sumur bor dalam yang 

selanjutnya akan memancarkan air tanah tawar. Daerah Kedungdawa-Kedokan-

Gabus-Cibereng-Losarang, merupakan akumulasi air tanah dalam tawar yang 

cukup besar, serta juga di sekitar Jatibarang-Krasak-Kaplongan-Jengkok. Kualitas 

air tanah tertekan umumnya cukup baik, air bening, pH berkisar antara 6,43 – 8,53. 

kandungan Cl di bagian selatan jalur jalan provinsi umumnya rendah yaitu antara 

11,2 – 582,6 mg/l. Beberapa air tanah dangkal yang diambil di Desa Lohbener, 

Juntinyuat, Sindang dan Krangkeng menunjukkan kandungan Cl cukup tinggi 

antara 603-3.120 mg/l, bahkan mencapai 111,0 mg/l yaitu Desa Krangkeng. 

Sumber daya air di Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian yaitu air 

permukaan dan air bawah tanah. Potensi air permukaan yang menjadi jantung 

kebutuhan air cukup besar untuk dimanfaatkan terutama bagi pengairan, 

diperoleh dari 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Cimanuk dan Cilutung dan 

beberapa anak sungai lainnya. Sementara potensi air permukaan lainnya berada 

di beberapa tempat yang mempunyai debit air tinggi yang berasal dari sumber 

mata air, umumnya berada di Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka. Untuk 

kondisi Air Bawah Tanah (ABT), berdasarkan kondisi yang ada, secara umum 

Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka mempunyai potensi 

ketersediaan ABT cukup baik, kecuali untuk Kecamatan Kertajati, Dawuan, dan 

Ligung tidak memiliki pontensi ketersediaan ABT yang cukup baik. 

Berdasarkan kemiringan lerengnya, wilayah Kabupaten Kuningan dapat 

dikelompokan ke dalam 3 (tiga) kategori morfologi yaitu morfologi dataran 

dengan kemiringan lereng lebih kecil dari 8%; morfologi perbukitan landai dengan 

kemiringan lereng antara 8% – 30%; dan morfologi perbukitan terjal dengan 

kemiringan di atas 30%. Wilayah dengan morfologi dataran mencakup 30% dari 

luas seluruh Kabupaten Kuningan yang meliputi bagian tengah dan timur. Wilayah 

dengan morfologi perbukitan landai mencakup 15% dari luas Kabupaten yang 

berada di bagian barat, utara, dan timur. Penampakan bentang alam wilayah ini 

berupa perbukitan bergelombang landai. Wilayah dengan morofologi perbukitan 

terjal mencapai 55% dari luas keseluruhan, berupa pegunungan dan perbukitan 

dengan lereng terjal. Beberapa gunung tertinggi di kategori wilayah ini adalah 

Gunung Ciremai (3.078 m), Gunung Mayana (1.272 m), dan Gunung Subang (1.210 

m). 

3.1.4 Kondisi Geologis Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

Pada umumnya tanah di Kota Cirebon adalah tanah jenis regosol yang berasal 

dari endapan lava dan piroklasik (pasir, lempung, tanah liat, breksi lumpur, dan 

kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara umum jenis tanah yang tersebar di Kota 

Cirebon ini relatif mudah untuk mengembangkan berbagai macam jenis vegetasi. 

Jenis tanah di Kota Cirebon adalah tipe argosol yang berasal dari endapan lava 

dan piroklastik (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil) hasil 

intrusi Gunung Ciremai. Secara rinci jenis tanah di Kota Cirebon terdiri atas:  
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1. Regosol cokelat kelabu, asosiasi regosol kelabu  

2. Asosiasi regosol kelabu, regosol cokelat kelabu  

3. Asosiasi glei humus rendah/aluvial kelabu  

4. Asosiasi regosol kelabu, regosol cokelat kelabu, dan latosol  

5. Asosiasi mediteran cokelat dan litosol  

6. Latosol cokelat kemerahan  

Sementara itu kedalaman efektif tanah di Kota Cirebon terdiri atas 3 macam, 

yaitu: 

1. Kedalaman 0-30 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan 

Argasunya, Kecamatan Harjamukti  

2. Kedalaman 30-60 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan 

Argasunya, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan 

Karyamulya, Kecamatan Kesambi  

3. Kedalaman lebih dari 60 meter: Terdapat di seluruh wilayah Kota Cirebon, 

kecuali di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas 

Kabupaten Cirebon memiliki struktur dan jenis tanah beraneka ragam. 

Berdasarkan hasil identifikasi, struktur geologis tanah di wilayah Kabupaten 

Cirebon adalah hasil gunung api muda yang tak terurai (Qyu) seluas ±33.740 Ha 

(34,10%), breksi kompleks Kromong (Qvk) seluas ±1.110 Ha (1,12 %), batu gamping 

kompleks Kromong (MI) seluas ±202,60 Ha (52,9%), formasi Kaliwungu (Pk) seluas 

±8.964,20 Ha (9,06%), formasi Cijulang (Tpel) seluas ±825 Ha (0,83%), formasi Kalibiuk 

(Tpb) seluas ±1.345 Ha (1,36%), dan hasil gunung api tua yang tak terurai (Qvu) 

seluas ±560 Ha (0,63%). Kondisi struktur geologis tersebut dipengaruhi oleh 

keberadaan Gunung Ciremai. Jika ditinjau dari kondisi jenis tanah, wilayah 

Kabupaten Cirebon didominasi oleh jenis tanah aluvial (aluvial/Qa) seluas ±52.224 

ha (52,76%), baik aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, maupun asosiasi aluvial kelabu 

tua dan asosiasi regosol kelabu, regosol coklat keterabuan. Jenis-jenis tanah 

tersebut umumnya sesuai untuk pertanian semusim terutama padi, palawija, dan 

perikanan. Jenis tanah lainnya adalah litosol, grumosol, mediteran, latasol, 

podsolik, regosol, dan gleihumus. 

Wilayah Kabupaten Indramayu merupakan dataran rendah dan daerah 

endapan di bagian Timur Laut Provinsi Jawa Barat. Jenis tanah yang terdapat di 

wilayah Kabupaten Indramayu terdiri dari : 

1. Aluvial hadromorf. 

2. Aluvial kelabu tua. 

3. Asosiasi aluvial – kelabu dan aluvial – cokelat kelabu. 

4. Asosiasi glie humus rendah dan aluvial kelabu. 

5. Regosal kelabu. 

6. Grumusal kelabu. 

7. Kompleks grumusal dan mediteran. 

8. Asosiasi latosol – cokelat dan regosol – kelabu. 

9. Asosiasi latosol – merah, latosol cokelat kemerahan dan laterit. 
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10. Asosiasi podsolik – kuning dan hidromorf kelabu. 

Batuan yang ada di Kabupaten Indramayu terutama disusun oleh endapan 

aluvium dan beberapa satuan batuan yang tersusun dari tua ke muda 

berdasarkan umur geologi berikut ini : 

1. Satuan batu lempung serpihan. 

2. Satuan batu lempung. 

3. Satuan batu pasir. 

4. Satuan konglomerat dan batu pasir tufaan. 

5. Endapan hasil gunungapi muda dan tak teruraikan. 

6. Endapan aluvium. 

7. Sedangkan endapan aluvium tersebut terbagi menjadi : 

8. Endapan pantai. 

9. Endapan pematang pantai. 

10. Endapan limpah banjir. 

11. Endapan delta. 

12. Endapan sungai tua. 

Kondisi geologi di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh adanya sesar baribis 

yang berada di sekitar Gunung Ciremai, dan diperkirakan merupakan patahan 

rawan gempa. Hal ini mengakibatkan daerah Selatan dan Timur Kabupaten 

Majalengka merupakan daerah yang rawan terhadap gerakan tanah (longsor 

dan gempa). 

Wilayah Kabupaten Kuningan sebagian besar tersusun oleh batuan sedimen dan 

vulkanik, sisanya merupakan endapan aluvium yang telah terendapkan sejak 

masa Miosen. Secara stratigrafi dan pengelompokan dari tua ke muda, batuan 

tersebut terdiri atas Formasi Pemali dengan tebal 500 m yang tersebar di bagian 

barat daya dan tenggara; Formasi Rambatan dengan tebal 300 m, 

penyebarannya sempit di bagian selatan; Formasi Lawak dengan tebal 150 meter, 

tersebar di bagian timur; Formasi Kumbang dengan tebal mendekati 2000 m yang 

tersebar di bagian selatan; Formasi Halang dengan ketebalan lebih dari 400 meter, 

tersebar di bagian selatan dan timur; Anggota Lebakwangi Formasi Halang 

dengan penyebaran sempit di bagian tengah dan tenggara; Anggota Gunung 

Hurip Formasi Halang dengan ketebalan 200 – 400 meter yang tersebar di bagian 

barat daya; Formasi Ciherang yang tersebar di bagian utara dan tengah; Formasi 

Gintung dengan ketebalan 800 meter yang tersebar di bagian utara; Endapan 

Lahar Cipedak yang diperkirakan sebagai hasil letusan Gunung Ciremai tua, 

tersebar di bagian tengah di sekitar lembah sungai Cisanggarung; Hasil Gunung 

Api Tua tak Teruraikan yang tersebar di bagian utara dan selatan Gunung Ciremai; 

Breksi Hasil Gunung Api Tua yang menyebar memanjang dari bagian barat sampai 

bagian tengah; Lava Hasil Gunung Api Tua yang tersebar di bagian utara dan 

selatan lereng Gunung Ciremai; Lava Hasil Gunung Api Muda tak Teruraikan yang 

tersebar di bagian barat sampai bagian tengah; Lava Hasil Gunung Api Muda 

yang tersebar secara sporadis di bagian timur dan selatan; Undak Sungai dengan 
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ketebalan kurang dari 20 meter, tersebar di bagian timur; Aluvial yang tersebar 

secara sporadis di sekitar Waduk Darma, lembah Sungai Cisanggarung, dan 

lembah Sungai Cijangkelok. 

Kondisi kesuburan tahah di Kabupaten Kuningan bervariasi yang meliputi wilayah 

dengan kesuburan tanah tinggi, kesuburan tanah sedang, kesuburan tanah 

rendah, dan kesuburan tanah sangat rendah. Wilayah dengam kesuburan tanah 

tinggi terletak di bagian barat laut. Tanah di wilayah ini terbentuk dari lapukan 

batuan gunung api, terdiri atas breksi, lava, endapan lahar, lapili, pasir tufan dan 

tuf. Daerah dengan kesuburan tanah sedang terletak di bagian barat dan timur, 

terutama di dataran Waduk Darma dan dataran limpas banjir Sungai 

Cisanggarung dan Sungai Cijangkelok. Tanah pada kategori ini terbentuk dari jenis 

tanah aluvial, seperti endapan rawa dan sungai. Daerah dengan kesuburan tanah 

rendah berada di bagian timur hingga selatan. Tanah di daerah ini merupakan 

hasil pelapukan dari konglomerat, batu pasir, batu lanau, serpih, napal, sisipan 

breksi dan batu gamping. Daerah dengan kesuburan tanah sangat rendah 

tersebar secara sporadis dengan luasan yang sempit di bagian tenggara. Tanah 

di daerah ini merupakan lapukan batu gamping. 

Kabupaten Kuningan menghadapi masalah lingkungan beraspek geologi yang 

mencakup erosi, gerakan tanah, kegempaan, dan letusan Gunung Ciremai. Erosi 

berupa proses pengikisan batuan dan tanah oleh aktivitas air permukaan sangat 

potensial terjadi di daerah yang dibentuk oleh pasir kerikilan, bersifat lepas-kurang 

padu, vegetasi jarang atau gundul dan berlereng landai-curam. Dari sisi gerakan 

tanah, Wilayah Kabupaten Kuningan dapat dikelompokan ke dalam 4 (empat) 

zona kerentanan terhadap gerakan tanah, yaitu Zona Kerentanan Gerakan Tanah 

Sangat Rendah, Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah, Zona Kerentanan 

Gerakan Tanah Sedang, dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi. 

Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah memiliki kestabilan yang tinggi 

sehingga memiliki peluang kecil untuk terjadi longsor. Morfologi daerah ini berupa 

dataran dengan kemiringan lereng lebih kecil dari 5% dan umumnya terbentuk 

dari dari lempung, pasir, kerikil dan bongkah endapan sungai, lava, breksi dan 

lahar endapan vulkanik, batu lanau, batu lempung, dan napal. Zona ini meliputi 

bagian tengah sekitar sungai Cisanggarung dan bagian timur sekitar sungai 

Cijangkelok. 

Zona kerentanan Gerakan Tanah Rendah meliputi sebagian besar wilayah 

Kabupaten Kuningan terutama di bagian utara dan tengah. Pada zona ini jarang 

atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, kecuali yang berdimensi kecil 

contohnya di sekitar tebing sungai. Zona ini umumnya dibentuk oleh lava, breksi, 

dan lahar endapan vulkanik, serta konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu 

lempung, dan napal. Morfologi zona ini merupakan daerah landaian dengan 

kemiringan lereng berkisar 5 – 15%. 

Daerah pada zona kerentanan gerakan tanah sedang memiliki risiko terjadi 

longsor, terutama pada tempat yang berbatasan dengan lembah sungai atau 
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tebing jalan tergantung pada ketebalan tanah dan sifat fisik tanah/batuan 

pembentuk. Zona ini terletak di bagian selatan dan tersebar secara sporadis di 

bagian tengah. 

Zona kerentanan gerakan tanah tinggi memiliki risiko tertinggi untuk terjadi longsor. 

Pada zona ini gerakan tanah sering terjadi. Gerakan tanah lama dan baru masih 

dapat aktif bergerak terutama akibat curah hujan yang tinggi dan erosi. Zona ini 

umumnya memiliki kemiringan lereng yang sangat terjal, tersebar secara sporadis 

di bagian utara dan selatan di sekitar lereng dan puncak bukit.  

Dari aspek kegempaan, berdasarkan pada peta zona seismik dan peta wilayah 

rawan bencana gempa bumi Indonesia, wilayah Kabupaten Kuningan termasuk 

ke dalam daerah yang berintensitas gempa rendah. Namun demikian, jika terjadi 

gempa getarannya akan dirasakan dan bisa menimbulkan kepanikan. Jika terjadi 

gempa di Laut Jawa yang menimbulkan tsunami, Kabupaten Kuningan akan 

aman dari bencana tersebut karena posisi terdekat dengan garis pantai 

mencapai 25 km, serta ketinggian terendahnya mencapai 30 m di atas 

permukaan laut. 

Wilayah Kabupaten Kuningan sebagian besar tersusun oleh batuan sedimen dan 

vulkanik, sisanya merupakan endapan aluvium yang telah terendapkan sejak 

masa Miosen. Secara stratigrafi dan pengelompokan dari tua ke muda, batuan 

tersebut terdiri atas Formasi Pemali dengan tebal 500 m yang tersebar di bagian 

barat daya dan tenggara; Formasi Rambatan dengan tebal 300 m, 

penyebarannya sempit di bagian selatan; Formasi Lawak dengan tebal 150 meter, 

tersebar di bagian timur; Formasi Kumbang dengan tebal mendekati 2000 m yang 

tersebar di bagian selatan; Formasi Halang dengan ketebalan lebih dari 400 meter, 

tersebar di bagian selatan dan timur; Anggota Lebakwangi Formasi Halang 

dengan penyebaran sempit di bagian tengah dan tenggara; Anggota Gunung 

Hurip Formasi Halang dengan ketebalan 200 – 400 meter yang tersebar di bagian 

barat daya; Formasi Ciherang yang tersebar di bagian utara dan tengah; Formasi 

Gintung dengan ketebalan 800 meter yang tersebar di bagian utara; Endapan 

Lahar Cipedak yang diperkirakan sebagai hasil letusan Gunung Ciremai tua, 

tersebar di bagian tengah di sekitar lembah sungai Cisanggarung; Hasil Gunung 

Api Tua tak Teruraikan yang tersebar di bagian utara dan selatan Gunung Ciremai; 

Breksi Hasil Gunung Api Tua yang menyebar memanjang dari bagian barat sampai 

bagian tengah; Lava Hasil Gunung Api Tua yang tersebar di bagian utara dan 

selatan lereng Gunung Ciremai; Lava Hasil Gunung Api Muda tak Teruraikan yang 

tersebar di bagian barat sampai bagian tengah; Lava Hasil Gunung Api Muda 

yang tersebar secara sporadis di bagian timur dan selatan; Undak Sungai dengan 

ketebalan kurang dari 20 meter, tersebar di bagian timur; Aluvial yang tersebar 

secara sporadis di sekitar Waduk Darma, lembah Sungai Cisanggarung, dan 

lembah Sungai Cijangkelok. 

Kondisi kesuburan tahah di Kabupaten Kuningan bervariasi yang meliputi wilayah 

dengan kesuburan tanah tinggi, kesuburan tanah sedang, kesuburan tanah 
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rendah, dan kesuburan tanah sangat rendah. Wilayah dengam kesuburan tanah 

tinggi terletak di bagian barat laut. Tanah di wilayah ini terbentuk dari lapukan 

batuan gunung api, terdiri atas breksi, lava, endapan lahar, lapili, pasir tufan dan 

tuf. Daerah dengan kesuburan tanah sedang terletak di bagian barat dan timur, 

terutama di dataran Waduk Darma dan dataran limpas banjir Sungai 

Cisanggarung dan Sungai Cijangkelok. Tanah pada kategori ini terbentuk dari jenis 

tanah aluvial, seperti endapan rawa dan sungai. Daerah dengan kesuburan tanah 

rendah berada di bagian timur hingga selatan. Tanah di daerah ini merupakan 

hasil pelapukan dari konglomerat, batu pasir, batu lanau, serpih, napal, sisipan 

breksi dan batu gamping. Daerah dengan kesuburan tanah sangat rendah 

tersebar secara sporadis dengan luasan yang sempit di bagian tenggara. Tanah 

di daerah ini merupakan lapukan batu gamping. 

Kabupaten Kuningan menghadapi masalah lingkungan beraspek geologi yang 

mencakup erosi, gerakan tanah, kegempaan, dan letusan Gunung Ciremai. Erosi 

berupa proses pengikisan batuan dan tanah oleh aktivitas air permukaan sangat 

potensial terjadi di daerah yang dibentuk oleh pasir kerikilan, bersifat lepas-kurang 

padu, vegetasi jarang atau gundul dan berlereng landai-curam. Dari sisi gerakan 

tanah, Wilayah Kabupaten Kuningan dapat dikelompokan ke dalam 4 (empat) 

zona kerentanan terhadap gerakan tanah, yaitu Zona Kerentanan Gerakan Tanah 

Sangat Rendah, Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah, Zona Kerentanan 

Gerakan Tanah Sedang, dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi. 

Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah memiliki kestabilan yang tinggi 

sehingga memiliki peluang kecil untuk terjadi longsor. Morfologi daerah ini berupa 

dataran dengan kemiringan lereng lebih kecil dari 5% dan umumnya terbentuk 

dari dari lempung, pasir, kerikil dan bongkah endapan sungai, lava, breksi dan 

lahar endapan vulkanik, batu lanau, batu lempung, dan napal. Zona ini meliputi 

bagian tengah sekitar sungai Cisanggarung dan bagian timur sekitar sungai 

Cijangkelok. 

Zona kerentanan Gerakan Tanah Rendah meliputi sebagian besar wilayah 

Kabupaten Kuningan terutama di bagian utara dan tengah. Pada zona ini jarang 

atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, kecuali yang berdimensi kecil 

contohnya di sekitar tebing sungai. Zona ini umumnya dibentuk oleh lava, breksi, 

dan lahar endapan vulkanik, serta konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu 

lempung, dan napal. Morfologi zona ini merupakan daerah landaian dengan 

kemiringan lereng berkisar 5 – 15%. 

Daerah pada zona kerentanan gerakan tanah sedang memiliki risiko terjadi 

longsor, terutama pada tempat yang berbatasan dengan lembah sungai atau 

tebing jalan tergantung pada ketebalan tanah dan sifat fisik tanah/batuan 

pembentuk. Zona ini terletak di bagian selatan dan tersebar secara sporadis di 

bagian tengah. 

Zona kerentanan gerakan tanah tinggi memiliki risiko tertinggi untuk terjadi longsor. 

Pada zona ini gerakan tanah sering terjadi. Gerakan tanah lama dan baru masih 
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dapat aktif bergerak terutama akibat curah hujan yang tinggi dan erosi. Zona ini 

umumnya memiliki kemiringan lereng yang sangat terjal, tersebar secara sporadis 

di bagian utara dan selatan di sekitar lereng dan puncak bukit.  

Dari aspek kegempaan, berdasarkan pada peta zona seismik dan peta wilayah 

rawan bencana gempa bumi Indonesia, wilayah Kabupaten Kuningan termasuk 

ke dalam daerah yang berintensitas gempa rendah. Namun demikian, jika terjadi 

gempa getarannya akan dirasakan dan bisa menimbulkan kepanikan. Jika terjadi 

gempa di Laut Jawa yang menimbulkan tsunami, Kabupaten Kuningan akan 

aman dari bencana tersebut karena posisi terdekat dengan garis pantai 

mencapai 25 km, serta ketinggian terendahnya mencapai 30 m di atas 

permukaan laut. 

Melalui analisis geologi lingkungan yang mempertimbangkan berbagai aspek 

tersebut di atas, wilayah Kabupaten Kuningan bisa dikelompokan ke dalam 5 

kategori, yaitu Wilayah Cukup Leluasa untuk Dikembangkan; Wilayah Agak 

Leluasa untuk Dikembangkan; Wilayah Kurang Leluasa untuk Dikembangkan; 

Wilayah Tidak Leluasa untuk Dikembangkan; dan Wilayah Tidak Layak untuk 

Dikembangkan. 

Wilayah cukup leluasa untuk dikembangkan sebagian besar berada di bagian 

timur Kabupaten Kuningan. Wilayah ini berupa dataran dan pada umumnya 

memiliki kemiringan lahan (kelerengan) lebih kecil dari 8%. Wilayah ini memiliki 

sumberdaya air permukaan yang cukup berlimpah, berasal dari Waduk Darma, 

Sungai Cisanggarung, Sungai Cijolang, dan Sungai Cijangkelok. Air tanahnya 

bersumber dari akuifer dengan produktivitas sedang. Dewasa ini penggunaan 

lahan di kategori wilayah ini terutama berupa kebun campuran, sawah, ladang, 

perkebunan, hutan produksi dan pemukiman. Berbagai jenis kegiatan budidaya 

dimungkinkan untuk dilakukan secara intensif di wilayah ini. 

Wilayah agak leluasa untuk dikembangkan tersebar secara sporadis di bagian 

barat, tengah, dan timur Kabupaten Kuningan. Morfologi bagian barat berupa 

lereng Gunung Ciremai dengan kemiringan lebih besar dari 40%. Daerah di bagian 

lainnya umumnya berupa dataran hingga bergelombang dengan kemiringan 8% 

- 30%. Sumber daya air di wilayah ini lebih langka, antara lain berasal dari akuifer 

dengan produktivitas sedang. Mata airnya umumnya memiliki debit lebih kecil dari 

5 liter/detik. Meskipun kegiatan budidaya dimungkinkan di wilayah ini, namun 

tingkat keleluasaannya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah kategori 

pertama. 

Wilayah kurang leluasa untuk dikembangkan terletak di bagian selatan dan 

tersebar secara sporadis di bagian timur dan utara. Morfologi wilayah ini umumnya 

berupa pegunungan dengan kemiringan berkisar antara 8 – 40 %, hanya sebagian 

kecil yang berkemiringan lebih kecil dari 8%. Potensi ketersediaan air dari sungai 

sedang dan potensi air tanah rendah disebabkan produktifitas akuifernya yang 

rendah, yaitu dengan debit 5 liter/detik. Dewasa ini, penggunaan lahan di wilayah 
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ini berupa hutan lindung, kebun campuran, sawah, ladang, perkebunan, hutan 

produksi, dan permukiman. 

Wilayah tidak leluasa untuk dikembangkan tersebar secara sporadis di bagian 

timur Kabupaten Kuningan. Wilayah ini berupa perbukitan terjal dengan 

kemiringan lebih dari 40%. Ketersediaan sumberdaya air baik dari sungai maupun 

air tanah kecil. Mata air di wilayah ini memiliki debit kurang dari 5 liter/detik. 

Dewasa ini penggunaan lahan di wilayah ini terutama berupa hutan lindung, 

kebun campuran, sawah, ladang, perkebunan, hutan produksi, dan permukiman. 

Wilayah tidak layak untuk dikembangkan berada di bagian barat Kabupaten 

Kuningan yang meliputi lereng puncak Gunung Ciremai, dan tersebar secara 

sporadis di bagian selatan serta utara. Morfologinya berupa perbukitan-

pegunungan dengan kemiringan lereng umumnya lebih besar dari 40% dan 

ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut. 

Kondisi geomorfologi dan lingkungan tersebut secara keseluruhan menempatkan 

Kabupaten Kuningan dalam posisi yang unik dari sisi perannya dalam 

pembangunan wilayah. Posisinya yang berada di belakang dan lebih tinggi dari 

wilayah Cirebon yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di wilayah 

CIAYUMAJAKUNING, tidak hanya menempatkannya sebagai penyokong 

tumbuhkembangnya perekonomian di wilayah tersebut, namun juga menjadi 

daerah sistem penyangga kehidupan bagi masyarakat di wilayah tersebut, 

khususnya dalam hal penyediaan sumberdaya air. Dengan kondisi tersebut 

kesejahteraan masyarakat di wilayah Cirebon sedikit banyak dipengaruhi oleh 

keadaan basis alam di Kabupaten Kuningan yang menyediakan jasa lingkungan 

ketersediaan air. Basis alam tersebut terutama Kawasan Gunung Ciremai yang 

salah satu fungsinya adalah sebagai Daerah Tangkapan Air (catchment area). 

Oleh karena terkait dengan kedudukan geografis dan kondisi alam yang bersifat 

ada sejak awal, peran sebagai penyokong atau hinterland dan penopang 

lingkungan tersebut pada dasarnya telah dijalankan oleh Kuningan dari sejak awal 

keberadaannya sebagai suatu wilayah dengan komunitas yang terorganisasi. 

Bahkan pada masa berkembangnya kerajaan-kerajaan, Kuningan pun 

menjalankan fungsi penyokong bagi Cirebon dalam bidang pertahanan. 

Memperhatikan posisi tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan di 

Kabupaten Kuningan, khususnya di bidang ekonomi dan lingkungan tidak hanya 

akan mempengaruhi masyarakatnya, namun juga masyarakat di wilayah 

Cirebon. 

Kondisi dan karakteristik alam yang khas juga telah memberi pembatas terhadap 

Kabupaten Kuningan dalam membangun daerahnya. Karena kondisi alamiah 

tersebut banyak bagian dari wilayahnya --berdasarkan kriteria fungsi lahan-- 

termasuk ke dalam kawasan lindung. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, 

khususnya faktor kemiringan lahan dan kerentanan terhadap bencana alam 

(gerakan tanah). Kawasan lindung memiliki fungsi perlindungan sumberdaya alam 
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setempat atau daerah dibawahnya sehingga harus dikembangkan berdasarkan 

prinsip-prinsip konservasi sumberdaya alam yang ketat.  

Dengan kondisi tersebut, peluang pengembangan ekonomi berbasis industri di 

Kabupaten Kuningan lebih terbatas dibandingkan dengan daerah yang memiliki 

kawasan bukan lindung (kawasan budidaya) yang lebih luas. Pengembangan 

industri secara intensif khususnya industri berat kurang sesuai untuk dilakukan di 

Kabupaten Kuningan, Karena akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan 

yang bisa mengancam fungsi-fungsi pokok kawasan lindung. Kegiatan ekonomi 

yang lebih cocok dan aman untuk dikembangkan di Kabupaten Kuningan adalah 

kegiatan non industri, industri yang ramah lingkungan, dan kegiatan ekonomi yang 

berbasis pada produksi jasa lingkungan. 

Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan secara seksama ke depan adalah 

keberadaan Gunung Ciremai. Gunung Ciremai yang termasuk jenis gunung api 

aktif sejak tahun 1600 selain merupakan asset alam yang sangat berharga, juga 

mengandung risiko bencana (alam) letusan gunung. Risiko tersebut memerlukan 

antisipasi, terlebih selama lebih dari satu abad terakhir Gunung Ciremai belum 

mengalami letusan. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan terjadinya risiko 

letusan tersebut cukup dimungkinkan. Langkah antisipasi yang perlu adalah 

merancang rencana darurat (contingency plan)  yang merupakan respon 

penghindaran terencana jika bencana itu terjadi, dan adaptasi penataan ruang 

yang memungkinkan terjadinya minimalisasi dampak bencana terhadap 

kehidupan masyarakat Kabupaten Kuningan melalui perencanaan dan 

pemanfaatan ruang yang tepat. 

Respon penataan ruang merupakan langkah yang paling strategis karena bisa 

menghindari bencana sejak awal. Dampak lebih buruk bisa dihindari melalui 

pemanfaatan ruang yang menempatkan pusat kegiatan masyarakat dan 

pemerintahan jauh dari wilayah risiko bencana. Untuk itu perlu dipertimbangkan 

menggeser kawasan budidaya ---yang merupakan pusat aktivitas masyarakat--- 

ke wilayah yang menjauhi lereng Gunung Ciremai, yaitu di wilayah tengah dan 

timur Kabupaten Kuningan. 

Bergesernya kawasan budidaya dan konsentrasi kegiatan sosial ekonomi ke 

wilayah tengah akan memposisikan wilayah barat sebagai kawasan penyangga 

(buffer zone) yang dalam konteks bencana akan bisa meredam dampak 

kerusakan yang lebih besar dari letusan Gunung Ciremai. Sebagai kawasan 

penyangga wilayah ini perlu memiliki kawasan berfungsi lindung yang semakin 

meluas dengan pengembangan permukiman dan ekonomi yang sagat dibatasi. 

Penempatan pusat kegiatan di wilayah tengah tersebut juga memiliki nilai strategis 

bagi efisiensi dan perkembangan pembangunan Kabupaten Kuningan di masa 

mendatang dalam konteks perkembangan regional di sekitarnya, khususnya 

Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. Wilayah tengah memiliki topografi 

yang datar (flat) sehingga pengembangan infrastruktur dasar serta fasilitas umum 

dan sosial di wilayah ini dalam jangka panjang akan jauh lebih murah 
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dibandingkan di wilayah barat yang memiliki topografi bergelombang dan 

bergunung. Selain itu, hal tersebut akan lebih mendekatkan poros pembangunan 

Kabupaten Kuningan dengan wilayah timur (Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa 

Tengah) sehingga terjadi keseimbangan jarak dengan wilayah utara (Kabupaten 

Cirebon). Hal ini akan mengakselerasi pelepasan sumbatan-sumbatan hubungan 

sosial ekonomi antara Kuningan dengan kedua Kabupaten tersebut sehingga 

pembangunan regional Cirebon-Brebes-Kuningan (CIBENING) pun akan 

terakselerasi pula. Pembangunan yang pesat, saling terkait dan saling mendukung 

di kawasan ini akan menguntungkan tidak hanya secara individual bagi masing-

masing kabupaten, namun juga bagi perkembangan Propinsi Jawa Barat dan 

Propinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. 

Wilayah cukup leluasa untuk dikembangkan sebagian besar berada di bagian 

timur Kabupaten Kuningan. Wilayah ini berupa dataran dan pada umumnya 

memiliki kemiringan lahan (kelerengan) lebih kecil dari 8%. Wilayah ini memiliki 

sumberdaya air permukaan yang cukup berlimpah, berasal dari Waduk Darma, 

Sungai Cisanggarung, Sungai Cijolang, dan Sungai Cijangkelok. Air tanahnya 

bersumber dari akuifer dengan produktivitas sedang. Dewasa ini penggunaan 

lahan di kategori wilayah ini terutama berupa kebun campuran, sawah, ladang, 

perkebunan, hutan produksi dan pemukiman. Berbagai jenis kegiatan budidaya 

dimungkinkan untuk dilakukan secara intensif di wilayah ini. 

Wilayah agak leluasa untuk dikembangkan tersebar secara sporadis di bagian 

barat, tengah, dan timur Kabupaten Kuningan. Morfologi bagian barat berupa 

lereng Gunung Ciremai dengan kemiringan lebih besar dari 40%. Daerah di bagian 

lainnya umumnya berupa dataran hingga bergelombang dengan kemiringan 8% 

- 30%. Sumber daya air di wilayah ini lebih langka, antara lain berasal dari akuifer 

dengan produktivitas sedang. Mata airnya umumnya memiliki debit lebih kecil dari 

5 liter/detik. Meskipun kegiatan budidaya dimungkinkan di wilayah ini, namun 

tingkat keleluasaannya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah kategori 

pertama. 

Wilayah kurang leluasa untuk dikembangkan terletak di bagian selatan dan 

tersebar secara sporadis di bagian timur dan utara. Morfologi wilayah ini umumnya 

berupa pegunungan dengan kemiringan berkisar antara 8 – 40 %, hanya sebagian 

kecil yang berkemiringan lebih kecil dari 8%. Potensi ketersediaan air dari sungai 

sedang dan potensi air tanah rendah disebabkan produktifitas akuifernya yang 

rendah, yaitu dengan debit 5 liter/detik. Dewasa ini, penggunaan lahan di wilayah 

ini berupa hutan lindung, kebun campuran, sawah, ladang, perkebunan, hutan 

produksi, dan permukiman. 

Wilayah tidak leluasa untuk dikembangkan tersebar secara sporadis di bagian 

timur Kabupaten Kuningan. Wilayah ini berupa perbukitan terjal dengan 

kemiringan lebih dari 40%. Ketersediaan sumberdaya air baik dari sungai maupun 

air tanah kecil. Mata air di wilayah ini memiliki debit kurang dari 5 liter/detik. 
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Dewasa ini penggunaan lahan di wilayah ini terutama berupa hutan lindung, 

kebun campuran, sawah, ladang, perkebunan, hutan produksi, dan permukiman. 

Wilayah tidak layak untuk dikembangkan berada di bagian barat Kabupaten 

Kuningan yang meliputi lereng puncak Gunung Ciremai, dan tersebar secara 

sporadis di bagian selatan serta utara. Morfologinya berupa perbukitan-

pegunungan dengan kemiringan lereng umumnya lebih besar dari 40% dan 

ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut. 

Kondisi geomorfologi dan lingkungan tersebut secara keseluruhan menempatkan 

Kabupaten Kuningan dalam posisi yang unik dari sisi perannya dalam 

pembangunan wilayah. Posisinya yang berada di belakang dan lebih tinggi dari 

wilayah Cirebon yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di wilayah 

CIAYUMAJAKUNING, tidak hanya menempatkannya sebagai penyokong 

tumbuhkembangnya perekonomian di wilayah tersebut, namun juga menjadi 

daerah sistem penyangga kehidupan bagi masyarakat di wilayah tersebut, 

khususnya dalam hal penyediaan sumberdaya air. Dengan kondisi tersebut 

kesejahteraan masyarakat di wilayah Cirebon sedikit banyak dipengaruhi oleh 

keadaan basis alam di Kabupaten Kuningan yang menyediakan jasa lingkungan 

ketersediaan air. Basis alam tersebut terutama Kawasan Gunung Ciremai yang 

salah satu fungsinya adalah sebagai Daerah Tangkapan Air (catchment area). 

Oleh karena terkait dengan kedudukan geografis dan kondisi alam yang bersifat 

ada sejak awal, peran sebagai penyokong atau hinterland dan penopang 

lingkungan tersebut pada dasarnya telah dijalankan oleh Kuningan dari sejak awal 

keberadaannya sebagai suatu wilayah dengan komunitas yang terorganisasi. 

Bahkan pada masa berkembangnya kerajaan-kerajaan, Kuningan pun 

menjalankan fungsi penyokong bagi Cirebon dalam bidang pertahanan. 

Memperhatikan posisi tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan di 

Kabupaten Kuningan, khususnya di bidang ekonomi dan lingkungan tidak hanya 

akan mempengaruhi masyarakatnya, namun juga masyarakat di wilayah 

Cirebon. 

Kondisi dan karakteristik alam yang khas juga telah memberi pembatas terhadap 

Kabupaten Kuningan dalam membangun daerahnya. Karena kondisi alamiah 

tersebut banyak bagian dari wilayahnya --berdasarkan kriteria fungsi lahan-- 

termasuk ke dalam kawasan lindung. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, 

khususnya faktor kemiringan lahan dan kerentanan terhadap bencana alam 

(gerakan tanah). Kawasan lindung memiliki fungsi perlindungan sumberdaya alam 

setempat atau daerah dibawahnya sehingga harus dikembangkan berdasarkan 

prinsip-prinsip konservasi sumberdaya alam yang ketat.  

Dengan kondisi tersebut, peluang pengembangan ekonomi berbasis industri di 

Kabupaten Kuningan lebih terbatas dibandingkan dengan daerah yang memiliki 

kawasan bukan lindung (kawasan budidaya) yang lebih luas. Pengembangan 

industri secara intensif khususnya industri berat kurang sesuai untuk dilakukan di 

Kabupaten Kuningan, Karena akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan 
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yang bisa mengancam fungsi-fungsi pokok kawasan lindung. Kegiatan ekonomi 

yang lebih cocok dan aman untuk dikembangkan di Kabupaten Kuningan adalah 

kegiatan non industri, industri yang ramah lingkungan, dan kegiatan ekonomi yang 

berbasis pada produksi jasa lingkungan. 

Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan secara seksama ke depan adalah 

keberadaan Gunung Ciremai. Gunung Ciremai yang termasuk jenis gunung api 

aktif sejak tahun 1600 selain merupakan asset alam yang sangat berharga, juga 

mengandung risiko bencana (alam) letusan gunung. Risiko tersebut memerlukan 

antisipasi, terlebih selama lebih dari satu abad terakhir Gunung Ciremai belum 

mengalami letusan. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan terjadinya risiko 

letusan tersebut cukup dimungkinkan. Langkah antisipasi yang perlu adalah 

merancang rencana darurat (contingency plan)  yang merupakan respon 

penghindaran terencana jika bencana itu terjadi, dan adaptasi penataan ruang 

yang memungkinkan terjadinya minimalisasi dampak bencana terhadap 

kehidupan masyarakat Kabupaten Kuningan melalui perencanaan dan 

pemanfaatan ruang yang tepat. 

Respon penataan ruang merupakan langkah yang paling strategis karena bisa 

menghindari bencana sejak awal. Dampak lebih buruk bisa dihindari melalui 

pemanfaatan ruang yang menempatkan pusat kegiatan masyarakat dan 

pemerintahan jauh dari wilayah risiko bencana. Untuk itu perlu dipertimbangkan 

menggeser kawasan budidaya yang merupakan pusat aktivitas masyarakatke 

wilayah yang menjauhi lereng Gunung Ciremai, yaitu di wilayah tengah dan timur 

Kabupaten Kuningan. 

Bergesernya kawasan budidaya dan konsentrasi kegiatan sosial ekonomi ke 

wilayah tengah akan memposisikan wilayah barat sebagai kawasan penyangga 

(buffer zone) yang dalam konteks bencana akan bisa meredam dampak 

kerusakan yang lebih besar dari letusan Gunung Ciremai. Sebagai kawasan 

penyangga wilayah ini perlu memiliki kawasan berfungsi lindung yang semakin 

meluas dengan pengembangan permukiman dan ekonomi yang sagat dibatasi. 

Penempatan pusat kegiatan di wilayah tengah tersebut juga memiliki nilai strategis 

bagi efisiensi dan perkembangan pembangunan Kabupaten Kuningan di masa 

mendatang dalam konteks perkembangan regional di sekitarnya, khususnya 

Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. Wilayah tengah memiliki topografi 

yang datar (flat) sehingga pengembangan infrastruktur dasar serta fasilitas umum 

dan sosial di wilayah ini dalam jangka panjang akan jauh lebih murah 

dibandingkan di wilayah barat yang memiliki topografi bergelombang dan 

bergunung. Selain itu, hal tersebut akan lebih mendekatkan poros pembangunan 

Kabupaten Kuningan dengan wilayah timur (Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa 

Tengah) sehingga terjadi keseimbangan jarak dengan wilayah utara (Kabupaten 

Cirebon). Hal ini akan mengakselerasi pelepasan sumbatan-sumbatan hubungan 

sosial ekonomi antara Kuningan dengan kedua Kabupaten tersebut sehingga 

pembangunan regional Cirebon-Brebes-Kuningan (CIBENING) pun akan 
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terakselerasi pula. Pembangunan yang pesat, saling terkait dan saling mendukung 

di kawasan ini akan menguntungkan tidak hanya secara individual bagi masing-

masing kabupaten, namun juga bagi perkembangan Propinsi Jawa Barat dan 

Propinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. 

3.2 Kondisi Demografi Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan 

Cirebon Raya  

3.2.1 Perkembangan dan distribusi Penduduk  

• Luas wilayah dan kepadatan penduduk 

Luas Metropolitan Cirebon Raya (MCR) meliputi 5.377km2 atau sekitar 15% wilayah 

Propinsi Jawa Barat dengan penduduk  setara 14%  dari total populasi Jawa Barat.  

Penduduk MCR pda tahun 2014 tercatat sebanyak 6,3 juta jiwa. Diantara 5 

kabupaten/kota yang terletak di wilayah MCR, Kabupaten Indramayu merupakan 

daerah dengan luas wilayah terbesar, yaitu hampir 40% wilayah MCR. Adapun 

Kota Cirebon merupakan wilayah terkecil yang hanya meliputi 0,65% wilayah MCR. 

Tabel 3.1 

Penduduk Metropolitan Cirebon Raya dan Jawa Barat, 2014 

Wilayah Luas 

(km2) 

Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan  

(jiwa/km2) 

Kuningan 1110.56        1,049,084          944.64  

Cirebon 984.52        2,109,588       2,142.76  

Majalengka            1,204.24         1,176,313          976.81  

Indramayu            2,040 .11        1,682,022          824.48  

Kota Cirebon                 37.36            304,584       8,152.68  

MCR            5,377 .79        6,321,591       1,175.72  

Jawa Barat          35,378 .76     46,029,668       1,301.09  

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun  2015, BPS. 

Secara keseluruhan, wilayah MCR memiliki kepadatan penduduk lebih rendah dari 

Propinsi Jawa Barat. Namun persebaran penduduk di 5 kabupaten/kota di wilayah 

MCR tidak merata. Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon merupakan dua daerah 

yang kepadatannnya berada di atas kepadatan daerah lain. Hal ini tidak 

mengherankan meningat statusnya sebagai kota dan pusat perekonomian. 

Kepadatan penduduk Kota Cirebon pada tahun 2014 mencapai hampir 6 kali 

kepadatan penduduk Jawa Barat.  

•  Pertumbuhan dan distribusi penduduk 

Penduduk Metropolitan Cirebon Raya sejak tahun 2010 sudah menembus angka 

di atas 6 juta orang, atau sekitar 1/7 populasi Jawa Barat. Laju pertumbuhan 

penduduk (LPP) di wilayah MCR selama tahun 2010 hingga 2014 per tahun berada 



66 

 

di bawah kisaran 5%, sementara itu pada periode yang sama LPP Propinsi Jawa 

Barat setiap tahunnya tumbuh 1,69%. 

Tabel 3.2 

Penduduk Metropolitan Cirebon Raya dan Jawa Barat, 2010-2014 

Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 

Kuningan    1,035,589     1,054,183     1,056,275     1,042,789     1,049,084  

Cirebon    2,067,196     2,104,313     2,110,147     2,093,075     2,109,588  

Majalengka    1,166,473     1,187,417     1,189,191     1,170,505     1,176,313  

Indramayu    1,663,737     1,693,610     1,696,589     1,672,683     1,682,022  

Kota 

Cirebon 

      296,389        301,711        302,772        301,728        304,584  

MCR    6,229,384     6,341,234     6,354,974     6,280,780     6,321,591  

Jawa Barat  43,053,732   43,826,775   44,548,431   45,340,799   46,029,668  

Sumber: RPJMD Jawa Barat, RPJMD Kab/Kota di wilayah MCR,  & Jawa Barat Dalam Angka 

Gambar 3.1 

Distribusi Penduduk Kabupaten/Kota di MCR, 2010-2014 (%) 

 

                          Sumber: RPJMD Jawa Barat, RPJMD Kab/Kota di wilayah MCR,  & Jawa Barat 

Dalam Angka 

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa share penduduk Kota Cirebon terhadap total 

penduduk MCR berkisar 5%. Hal ini tidak mengherankan mengingat Kota Cirebon 

meliputi luas wilayah paling sedikit diantara 5 Kabupaten/Kota yang berada di 

wilayah MCR. Perkembangan distribusi penduduk periode yang sama di MCR 

menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan dalam distribusi penduduk 

di MCR, kecuali bahwa pada tahun 2014, Kabupaten Cirebon merupakan satu-

satunya daerah dengan proporsi distribusi penduduk yang menurun dibandinkan 

dengan Kabupaten/Kota lainnya yang berada dalam MCR.  

16,6 16,6 16,6 16,6 17 

33,2 33,2 33,2 33,3 33 

18,7 18,7 18,7 18,6 19 

26,7 26,7 26,7 26,6 27 

4,8 4,8 4,8 4,8 5 

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

 80,0

 90,0

 100,0

2010 2011 2012 2013 2014

D
is

tr
ib

u
si

 (
%

)

Kuningan Cirebon Majalengka Indramayu Kota Cirebon



67 

 

Secara keseluruhan, share populasi MCR terhadap propinsi Jawa Barat selama 

tahun 2008 hingga tahun 2014 menunjukkan trend yang menurun. Populasi MCR 

yang pada tahun 2010 hampir mencapai 16% menurun hinga 13,7% pada tahun 

2014. Penurunan signifikan terjadi mulai tahun 2010. Hal ini mengindikasikan 

adanya pertumbuhan penduduk yang lebih lambat di kabupaten/kota yang 

berada di wilayah MCR dengan di pertumbuhan penduduk di daerah lainnya di 

Propinsi Jawa Barat. Lebih lambatnya pertumbuhan penduduk tersebut dapat 

berasal dari semakin terkendalinya angka kelahiran atau lebih tingginya arus 

migrasi keluar MCR dibandingkan dengan arus migrasi masuknya (net out 

migration). 

Gambar 3.2 

Share Penduduk MCR terhadap populasi Jawa Barat, 2010-2014 (%) 

 

Sumber: RPJMD Jawa Barat, RPJMD Kab/Kota di wilayah MCR,  & Jawa Barat Dalam Angka 

Dapat diketahui berdasarkan rasio banyaknya penduduk di setiap 

Kabupaten/Kota di wilayah MCR terhadap propinsi Jawa Barat, penurunan paling 

signifikan terjadi di Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Sebagai contoh, 

share populasi Kota Cirebon terhadap Propinsi Jawa Barat pada tahun 2012 ke 

2013 menurun sebanyak lebih dari 1%. Di tahun 2012, porsi penduduk Kota Cirebon 

terhada Propinsi Jawa Barat sebesar 4,74%, sedangkan pada tahun berikutnya 

hanya 4,62%.  

 

 

• Komposisi penduduk berdasarkan usia 

Dilihat berdasarkan usianya, penduduk MCR memiliki struktur piramida ekspansif 

atau piramida penduduk muda sebagaimana struktur penduduk Jawa Barat. 

Dengan kata lain, kelompok usia produktif terutama usia muda merupakan 

mayoritas dari penduduk. Semakin baiknya pengendalian tingkat kelahiran 
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selama 5 tahun terakhir telah membuat dasar piramida penduduk memiliki area 

lebih sedikit dari kelompok anak berusia 5-9 tahun. 

Sebagai gambaran, piramida penduduk di Kabupaten Indramayu dan Kota 

Cirebon dapat dilihat pada Gambar 3.3. Berdasarkan grafik tersebut, komposisi 

penduduk perempuan berusia non-produktif di Kabupaten Cirebon pada tahun 

2011 adalah sekitar 30%. Demikian juga di Kabupaten Indramayu pada tahun 

2009, penduduk diluar usia produktif tidak kurang dari sepertiga populasi 

Kabupaten Indramayu. Gambaran yang sama terjadi untuk penduduk laki-laki.  

Gambar 3.3 

Piramida Penduduk Kab.Indramayu dan Kota Cirebon 

 

Sumber: RPJMD Kab.Indramayu Tahun 2011-2015  dan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-

2018. 

Semakin besar porsi penduduk berusia diluar usia produktif mengindikasikan 

besarnya beban perekonomian wilayah yang bersangkutan dikarenakan angka 

ketergatungan (dependency ratio) antara penduduk yang tidak bekerja dan 

penduduk bekerja diperkirakan memburuk. Besarnya beban ekonomi akan 

semakin meningkat jika diantara penduduk usia non-produktif tersebut, terdapat 

kenaikan dalam komposisi penduduk berusia lanjut. Hal ini terkait bertambahnya 

dengan kebutuhan penyediaan infrastruktur kesehatan. Demikian juga dengan 

tingginya komposisi penduduk usia sekolah mengindikasikan besarnya kebutuhan 

penyediaan infrastruktur pendidikan. 

Gambaran terkini per kabupaten/kota mengenai komposisi penduduk usia 

produktif dan non-produktif terlihat pada Gambar 3.4.  Dari 5 kabupaten/kota di 

wilayah MCR, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon memiiliki porsi 

penduduk usia non-produktif yang lebih tinggi dari rata-rata MCR, walaupun 

perbedaanya tidak terlalu besar. Upaya mengurangi beban ekonomi akibat 

tingginya porsi penduduk berusia non-produktif dapat dicapai dengan 
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optimalisasi sumber daya manusia usia produktif, antara lain melalui penciptaan 

lebih banyak kesempatan kerja. 

Gambar 3.4 

Penduduk usia produktif dan non-produktif di Kabupaten/kota di MCR, 2014 

  

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun  2015, BPS. 

 

• Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 3.3. memperlihatkan adanya kesetaraan dari gender dalam komposisi 

penduduk di wilayah MCR pada tahun 2014. Hal ini terlihat dari besarnya sex ratio 

yang berada pada kisaran 100%. Kondisi di MCR memperlihatkan  kondisi yang 

tidak jauh berbeda dengan kondisi di Jawa Barat secara keseluruhan, dimana 

jumlah penduduk laki-laki berada sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk 

perempuan. Kekecualian yang terjadi di MCR dalam hal ini adalah di Kabupaten 

Majalengka, dimana rasio laki-laki lebih sedikit dari perempuan.  

Tabel 3.3 

Penduduk MCR berdasarkan gender, 2014 

Wilayah Laki-laki Perempuan Rasio L/P 

Kuningan 527,473 521,611 101.12 

Cirebon 1,081,262 1,028,326 105.15 

Majalengka 587,881 588,432 99.91 

Indramayu 866,107 815,915 106.15 

Kota Cirebon 152,703 151,881 100.54 

MCR 3,215,426 3,106,165 103.52 

Jawa Barat 23,345,033 22,684,635 102.91 

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun  2015, BPS. 
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Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi selama 25 tahun terakhir. Gambaran 

dalam jangka panjang pada tahun 1990-2010 memperlihatkan bahwa sex ratio 

selalu jurang dari 100%. Namun kondisi 5 tahun terakhir menunjukkan adanya 

peningkatan jumlah penduduk laki-laki yang lebih cepat dari jumlah perempuan, 

sehingga sex ratio sudah melampaui 100%. Pergeseran yang cukup mencolok 

tejadi di Kabupaten Cirebon Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. 

Gambar 3.5 

Sex ratio di Kabupaten/kota di MCR, 1990-2010 

 

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun  2015, BPS. 

3.2.2 Perkembangan dan distribusi Angkatan Kerja   

Angkatan kerja di MCR pada tahun 2015 mencapai 2,87 juta jiwa. Angka tersebut 

bertambah dari posisi tahun 2010 sebesar 2,78 juta jiwa sebagaimana terdapat 

dalam Tabel 3.4 di bawah ini.  Secara rata-rata, setiap tahunnya selama periode 

2010 hingga 2015, angkatan kerja di MCR menyumbang sekitar 14% dari total 

angkatan kerja Propinsi Jawa Barat. 
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Tabel 3.4  

Jumlah Angkatan Kerja  

Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kab. Kuningan  452,967 467,874 487,990 484,173 467,066 471,002 

Kab. Cirebon  858,952 922,372 907,699 897,487 913,940 909,383 

Kab. Majalengka  570,927 531,260 597,143 593,765 628,959 604,969 

Kab. Indramayu  764,785 781,688 793,828 794,197 766,583 740,199 

Kota Cirebon  128,772 135,247 133,261 142,019 147,148 142,946 

MCR 2,776,403 2,838,441 2,919,921 2,911,641 2,923,696 2,868,499 

Jabar 18,893,835 19,356,624 20,150,094 20,620,610 21,006,139 20,586,356 

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka berbagai edisi, BPS. 

Sejalan dengan besaran populasi di setiap daerah di MCR, angkatan kerja di 

Kabupaten Cirebon merupakan yang terbesar, atau menyumbang hampir 

sepertiga dari total angkatan kerja di MCR. Kabupaten Indramayu dan Kabupaten 

Majalengka merupakan dua daerah berikutnya sebagai penyumbang angkatan 

kerja tertinggi untuk wilayah MCR sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.6 

di bawah ini. 

Gambar 3.6 

Distribusi Angkatan Kerja MCR per Kab/Kota, 2010-2015 

 

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka berbagai edisi, BPS. 

Selama kurun waktu 6 tahun dari 2010 hingga 2015, angkatan kerja secara 

keseluruhan bertambah sebesar 3%. Jika melihat lebih detil pada pola 

pertumbuhannya, pertambuhan angkatan kerja sebesar 3% tersebut tidak berarti 

bahwa setiap tahunnya angkatan kerja tumbuh 0,5% secara konsisten, melainkan 

terdapat fluktuasi kenaikan dan penurunan di tahun-tahun tertentu. Seabgai 

contoh, angkatan kerja MCR mengalami pertumbuhan positif di atas 2% pada 
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tahun 2010 dan 2011, namun pada tahun 2013 dan 2015 mengalami pertumbuhan 

negatif.  

Salah satu alasan pertumbuhan negatif angkatan kerja pada tahun 2013 adalah 

menurunnya laju pertumbuhan penduduk di seluruh wilayah di MCR. Sementara 

itu pada saat yang sama, penduduk Jawa Barat tumbuh positif. Hal ini 

mengindikasikan kemungkinan terjadinya arus migrasi keluar yang lebih besar 

dibandingkan dengan migrasi masuk di seluruh wilayah MCR.  

Tabel 3.5 

Tingkat Pengangguran 

Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kab. Kuningan  7.87 9.01 7.09 8.22 6.88 7.49 

Kab. Cirebon  12.97 10.18 16.04 14.88 13.32 10.51 

Kab. Majalengka  5.82 7.80 6.71 7.35 4.47 4.01 

Kab. Indramayu  11.29 10.11 7.75 9.63 8.01 8.51 

Kota Cirebon  11.67 10.56 12.50 9.02 11.02 11.28 

MCR 10.14 9.54 10.22 10.52 8.88 8.16 

Jabar 10.33 9.83 9.08 9.16 8.45 8.72 

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka berbagai edisi, BPS. 

Melihat pada komponen angkatan kerja, diperoleh gambaran berdasarkan tabel 

di atas bahwa sepanjang tahun 2010 hingga 2015, komposisi orang yang 

menganggur berada pada kisaran 8% hingga 10% dari total angkatan kerja. 

Artinya, penduduk yang bekerja di MCR, berkisar 90%-92% dari keseluruhan 

angkatan kerja. 

Baik wilayah MCR maupun Jawa Barat selama periode 2010-2015 memiliki trend 

pengangguran yang menurun. Daerah dengan penurunan tingkat 

pengangguran paling cepat adalah Kabupaten Majalengka. Namun demikian 

trend pergerakan pengangguran bervariasi antara daerah antar waktu. Misanya 

dari tahun 2011 ke tahun 2012, walaupun Jawa Barat mengalami pertumbuhan 

pengguran yang lebih rendah dari sebelumnya namun tidak demikian halnya di 

MCR. Di tahun tersebut, 3 dari 5 Kabupaten/Kota MCR mengalami kenaikan 

signifikan dalam pengangguran. Kota Cirebon misalnya, mengalami 

pertumbuhan pengangguran dari 10,56% ke 12,5%.  
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Gambar 3.7 

Tingkat Pengangguran  

 

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka berbagai edisi, BPS. 

Salah satu argumen yang melatarbelakangi tingginya kenaikan pengagguran di 

Kota Cirebon adalah perlambatan ekonomi pada periode tersebut yang 

menganggu kinerja pertumbuhan sektor-sektor ekonomi.  

3.2.3 Perkembangan dan distribusi Kesempatan Kerja  

Kesempatan kerja di wilayah MCR tumbuh positif selama 2010 hingga 2015. Dua 

sektor yang menyerap tenaga kerja paling tinggi adalah pertanian dan 

perdagangan, dengan trend penyerapan sektor perdagangan semakin tinggi, 

hingga mencapai sepertiga total kesempatan kerja sebagaimana terlihat pada 

tabel dan gambar berikut ini. 

Tabel 3.6 

Kesempatan Kerja di Metropolitan Cirebon Raya 

Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pertanian 773,798 843,599 831,869 804,602 815,453 614,667 

Industri 298,114 245,179 245,438 234,010 219,590 323,819 

Perdagangan 700,122 814,081 811,696 785,399 780,628 930,339 

Jasa 356,554 298,062 355,340 392,089 453,211 381,396 

Lainnya 366,163 366,757 400,466 389,231 395,261 484,066 

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka berbagai edisi, BPS. 
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Gambar 3.8 

Distribusi Kesempatan Kerja 

 

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka berbagai edisi, BPS. 

Melihat perkembangan penyerapan kesempatan kerja di setiap wilayah di MCR, 

Kabupaten Majalengka merupakan daerah dengan penyerapan tenaga kerja 

yang baik terutama di sektor perdagangan dan industri pengolahan pada tahun 

2015. Namun demikian wilayah dnegan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja 

sektor perdaganan tertinggi pada tahun 2015 adalah Kabupaten Ciarebon. 

3.3 Kondisi Sosial Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan 

Cirebon Raya  

3.3.1 Perkembangan  dan distribusi Pendidikan  

• Angka Partisipasi Sekolah 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah 

yang bersekolah (enrolled).  Tabel 3.7 memberikan gambaran tingkat partisipasi 

sekolah untuk penduduk usia 7 hingga 24 tahun, yaitu dari mulai dai usia masuk 

Sekolah Dasar hingga usia tamat Perguruan Tinggi. Secara keseluruhan, APS MCR 

berada di atas rata-rata Propinsi Jawa Barat, kecuali untuk penduduk usia 19-24 

tahun. Selain itu, APS juga terus mengalami peningkatan secara signifikan, 

terutama untuk usia 13-15 tahun. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan Program 

Pendidikan Dasar 9 tahun yang merupakan program wajib belajar nasional dan 

kemudian ditingkatkan menjadi Program Wajib Belajar 12 tahun. 
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Tabel 3.7 

Angka Partisipasi Sekolah di MCR dan Jawa Barat, 2011-2015 

Kelompok Wilayah 2011 2012 2013 2014 2015 

7-12 tahun MCR 98.05 98.45 99.07 99.17 99.57 

Jawa Barat 97.89 98.36 98.85 99.30 99.57 

13-15 tahun MCR 88.30 90.67 89.38 93.36 92.75 

Jawa Barat 85.97 88.68 89.40 92.84 93.19 

16-18 tahun MCR 55.92 56.22 60.95 69.68 66.27 

Jawa Barat 50.36 56.30 59.98 65.48 65.72 

19-24 tahun MCR 11.05 10.85 16.16 19.36 16.52 

Jawa Barat 11.15 12.25 17.34 19.27 19.40 

Sumber: BPS Jawa Barat, www.jabar.bps.go.id 

Untuk penduduk usia 7-12 tahun, secara rata-rata pda tahun 2015 terdapat hanya 

kurang dari 0,5% penduduk MCR yang belum memiliki askes terhadap sekolah. 

Anga ini membaik dari kondisi 2011 dimana sekitar 2% penduduk usia 7-12 tahun 

yang belum terdaftar di Sekolah Dasar. Dapat dilihat pada Gambar 3.3.1. bahwa 

dari 5 kabupaten/kota di wilayah MCR, terdapat 3 kabupaten yang sudah memiliki 

APS 100%, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten 

Indramayu. 

Kinerja APS di wilayah MCR mengalami sedikit ketertinggalan dibanding Propinsi 

Jawa Barat untuk kelompok usia 19-24 tahun.  Disamping itu juga terdapat 

disparitas yang cukup tinggi antara kabupaten/kota yang berada dalam wilayah 

MCR. Kota Cirebon merupakan satu-satunya kota dengan APS menembus angka 

20%, yang berarti bahwa seperlima penduduk 19-24 berartisipasi di sekolah. Angka 

tersebut lebih tinggi dari MCR sekaligus dari Propinsi Jawa Barat. Keempat 

kabupaten lainnya memiliki APS pada kisaran 14-16%. Hal ini menandakan bahwa 

aksesibilitas ke sekolah untuk penduduk usia 19-24 tahun di MCR masih sangat 

kurang. 

  

http://www.jabar.bps.go.id/
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Gambar 3.9 

Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun dan 19-24 tahun di MCR dan Jawa Barat 

 

 Sumber: BPS Jawa Barat, www.jabar.bps.go.id 

• Angka Partisipasi Murni 

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase penduduk usia sekolah 

yang terdaftar pada jenjang sekolah sesuai dengan kelompok usianya. Fenomena 

yang sama terjadi sebagaimana halnya pada  APS, dimana  APM MCR secara 

rata-rata berada di atas Propinsi Jawa Barat, kecuali untuk jenjang Perguruan 

Tinggi. Pada Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa sekitar kurang dari 3% anak usia 

Sekolah Dasar (SD) yang belum memiliki akses ke SD. APM untuk jenjang SMA masih 

ddapat dikatakan rendah baik untuk MCR maupun Jawa Barat, dimana hanya 

sekitar setengah dari penduduk usia Sekolah Menengah Atas (SMA)  yang sudah 

bersekolah SMA. Demikian juga untuk Perguruan Tinggi, dimana hanya kurang dari 

seperlima penduduk yang memiliki kesempatan bersekolah hingga Perguruan 

Tinggi. 
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Tabel 3.8 

Angka Partisipasi Murni di MCR dan Jawa Barat, 2011-2015 

Jenjang Wilayah 2011 2012 2013 2014 2015 

SD MCR 92.53 92.63 97.27 97.62 97.72 

Jawa 

Barat 

92.26 93.41 97.08 97.60 97.68 

SMP MCR 71.35 75.82 77.67 80.99 80.17 

Jawa 

Barat 

69.89 73.54 76.76 79.30 79.55 

SMA MCR 47.97 52.01 54.48 60.69 57.77 

Jawa 

Barat 

42.45 51.24 52.25 56.48 56.73 

PT MCR 9.19 8.31 14.12 16.91 12.28 

Jawa 

Barat 

9.67 10.15 15.94 17.48 15.78 

Sumber: BPS Jawa Barat, www.jabar.bps.go.id 

Gambaran lebih detil mengenai APM SD dan Perguruan Tinggi dapat dilihat pada 

Gambar 3.10 Berdasarkan grafik tersebut dapat diihat terjadi kenaikan APM 

secara signifikan di tingkat SD dari tahun 2011 ke tahun 2015. Selain itu, Kabupaten 

Kuningan dan Kabupaten Indramayu mencatat APM 100% untuk tingkat SD. Untuk 

tingkat Perguruan Tinggi, kemajuan APM dicapai secara bertahap. Hal yang perlu 

menjadi catatan dalam capaian APM Perguran Tinggi adalah masih adanya 

kabupaten yang memiliki APM PT dibawah 10%. Hal ini menyiratkan adanya 

hambatan signifikan dalam akses terhadap Perguruan Tinggi. Salah satu 

penyebabnya adalah terbatasnya jumlah Perguruan Tinggi/lembaga pendidikan 

tinggi di wilayah MCR. 

  

http://www.jabar.bps.go.id/
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Gambar 3.10 

Angka Partisipasi Murni SD dan Perguruan Tinggi di MCR dan Jawa Barat 

 

 Sumber: BPS Jawa Barat, www.jabar.bps.go.id 

• Angka Melek Huruf  

Angka Melek Huruf (AMH) atau litearcy rate di wilayah MCR  selama 10 tahun 

terahir mengakami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2013, sekitar 94% 

penduduk MCR sudah terbebas dari buta huruf. Namun demikian angka ini masih 

lebih rendah dari capaian AMH Propinsi Jawa Barat yang sudah hampir mencapai 

97% di tahun yang sama. Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kota 

Cirebon merupakan daerah yang rata-rata capaian angka melek hurufnya lebih 

tinggi dari wilayah MCR. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah 

yang perlu lebih meningkatkan capaian melek huruf karena masih sangat jauh 

tertinggal dari rata-rata Jawa Barat.  

Peningkatan paling tajam dalam capaian AMH terjadi pada sejak tahun 2004 

hingga 2007. Saat itu mulai diberlakukannya Bantuan Operasi Sekolah (BOS), 

Program Keluarga Harapan (PKH) dan beasiswa bagi keluarga miskin sebagai 

pengganti subsisi BBM, sehingga memungkinkan penduduk sangat miskin 

mengakses sekolah. Jika dilihat capaian per kabupaten/kota, nampak bahwa 

capaian AMH mengikuti trend yang progressif, kecuali untuk Kota Cirebon yang 

sedikit stagnan karena sudah berada pada level yang tinggi. Dengan demikian, 
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capaian AMH di MCR beberapa tahun ke depan diperkirakan akan terus 

meningkat signifikan.  

Gambar 3.11 

Angka Melek Huruf di Kabupaten/Kota di wilayah MCR dan Jawa Barat 

 

Sumber: BPS Jawa Barat, www.jabar.bps.go.id 

• Rata-rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan lama waktu sekolah orang dewasa. 

Angka ini secara tidak langsung menunjukkan jenjang tertinggi pendidikan yang 

ditamatkan.  Pada tahun 2013, lama sekolah penduduk di wilayah MCR rata-rata 

adalah 7.6 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk di wilayah MCR 

berpendidikan kelas 1 SMP. Selama kurun 10 tahun sejah 2005, RLS meningkat 

sebesar 1 tahun. Sebagaimana capaian AMH, capaian RLS pun tak lepas dari 

berbagai program pendidikan yang banyak digulirkan mulai 2005.  

Namun berbeda dengan capaian beberapa indikator pendidikan yan sudah 

dibahas sebelumnya, capaian RLS MCR selalu lebih rendah dari capaian Jawa 

Barat setiap tahunnya dengan gap yang tidak dapat dianggap remeh 

sebagaimana tergambar dalam data di Tabel 3.9 RLS Jawa Barat sejak tahun 2010 

sudah menembus angka 8 tahun, yang berarti bahwa rata-rata penduduk Jawa 

Barat sudah mengenyam pendidikan setara kelas 2 SMP. Adapun angka RLS MCR, 

hingga tahun 2013 masih berada di bawah 8 tahun. 
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Tabel 3.9 

Rata-rata Lama Sekolah di MCR dan Jawa Barat, 2011-2013 

Wilayah 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Kuningan 6.3 6.50 6.80 6.80 6.80 6.87 6.95 7.22 7.46 7.52 

 Cirebon 5.9 6.10 6.10 6.42 6.42 6.67 6.85 6.87 6.89 6.90 

 Majalengka 6.0 6.10 6.70 6.70 6.70 6.83 6.84 7.17 7.19 7.27 

 Indramayu 4.8 5.00 5.50 5.50 5.50 5.64 5.73 5.95 5.96 6.25 

 Kota Cirebon 9.1 9.20 9.20 9.20 9.20 9.46 9.47 9.75 10.13 10.14 

MCR 6.4 6.6 6.9 6.9 6.9 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 

 JAWA BARAT     7.20 7.40 7.50 7.50 7.50 7.72 8.02 8.06 8.08 8.11 

Sumber: BPS Jawa Barat, www.jabar.bps.go.id 

Capaian RLS yang rendah tidak lepas dari kinera capaian RSL di kabupaten/kota 

ang ada di MCR. Gambar 3.12 memberikan gambaran bahwa diantara 5 

kabupaten/kota yang ada di MCR, hanya Kota Cirebon yang memiliki RLS di atas 

rata-rata MCR, bahkan berada di atas rata-rata Jawa Barat. Sementara itu, 

kabupaten/kota lain masih sangat jauh tertinggal. Hal ini sekaligus memberikan 

ilustrasi adanya ketimpangan dalam capaian pendidikan di wilayah MCR. Terlihat 

dalam grafik bahwa capaian RLS Kota Cirebon pada tahun 2013 sudah setara 

kelas 1 SMA, sementara itu Kabupaten Kuningan masih berada di kisaran lulusan 

SD. Terkait dengan hal ini, akses terhadap pendidikan, khususnya di tingkat SMP 

dan diatasnya perlu terus dibuka seluas-luasnya sehingga kenaikan dalam RLS 

juga bisa mengikuti trend progressif. 

Gambar 3.12 

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di wilayah MCR dan Jawa Barat 

 

Sumber: BPS Jawa Barat, www.jabar.bps.go.id 
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• Ekspektasi Lama Sekolah  

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) atau Ekspektasi Lama Sekolah (ELS) 

merupakan angka yang menunjukkan lama tahun sekolah yang diharapkan dari 

seorang anak yang berada pada usia sekolah dalam meraih capaian tertinggi 

jenjang pendidikan. Atau dengan kata lain merupakan lama sekolah yang 

diharapkan di masa yang akan datang. Angka ini digunakan dalam metode baru 

perhitungan Indeks Pembangunan Manusia sejak tahun 2010. Angka ELS penting  

untuk masa depan peningkatan capaian pendidikan suatu wilayah.  

Melihat pada perkembangan di tingkat kabupaten/kota di MCR, dapat dilihat 

pada Gambar 3.13 bahwa wilayah MCR memiliki harapan lama sekolah yang 

lebih tinggi dari Propinsi Jawa Barat. Pada tahun 2014, diharapkan bahwa rata-

rata penduduk sudah memiliki AHLS sebesar 12 tahun, atau setara dengan lulusan 

SMA. Hal ini tidak berlebihan mengingat saat ini pemerintah mulai menggeser 

kebijakan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun.  

Gambar 3.13 

EYS dan RLS di wilayah MCR dan Jawa Barat 

 

Sumber: BPS Jawa Barat, www.jabar.bps.go.id 

Hampir setiap kabupaten/kota yang berada di MCR memiliki EYS di sekitar 12 

tahun untuk tahun 2014. Namun demikian, jika dibandingkan antara EYS dan RLS 

di masing-masing kabupaten/kota, terlihat masih terdapat gap antara  EYS dan 

RLS yang sangat besar. Gap paling tinggi antara EYS dan RLS terjadi di Kabupaten 

Indramayu. Sementara itu Kota Cirebon memiliki gap yang tidak selebar 

kabupaten/kota lain dalam EYS dan RLS.  
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Gambar 3.14 

EYS dan RLS di Kabupaten/Kota di wilayah MCR dan Jawa Barat 

 

Sumber: BPS Jawa Barat, www.jabar.bps.go.id 
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aspek kesehatan. Pada tahun 2013, dengan menggunakan konsep IPM lama, AHH 
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Gambar 3.15, Kota Cirebon merupakan wilayah dengan AHH yang paling tinggi, 

bahkan melampaui AHH Jawa Barat.   

AHH merupakan indikator yang merefleksikan kebijakan dalam jangka panjang. 

Capaian AHH saat ini merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang diluncurkan 

beberapa tahun atau dasawarsa lalu. Oleh karena itu program-program 

pemerintah yang terkait dengan AHH selayaknya merupakan program yang 

kontinyu, dilaksanakan lintas generasi. Dengan demikian, capaian AHH dapat 

lebih cepat diraih (akselerasi). 

Gambar 3.15 

Angka Harapan Hidup di Kabupaten/Kota di wilayah MCR dan Jawa Barat 

 

Sumber: BPS Jawa Barat, www.jabar.bps.go.id 

3.3.3 Perkembangan  dan distribusi Pendapatan 

Distribusi pendapatan menunjukkan aspek keadilan dari suatu pembangunan. 

Timpangnya distribusi pendapatan atau terjadinya ketimpangan pendapatan 

menyiratkan bahwa hasil pembangunan tidak dinikmati secara merata oleh 

setiap penduduk. Perhitungan distribusi pendapatan menggunakan Indeks Gini 

pada Gambar 3.16 menunjukkan bahwa ketimpangan di wilayah MCR dapat 

dikatakan rendah namun harus diwaspadai karena memperlihatkan trend positif 

terutama sejak 2011. Trend yang sama juga berlaku untuk Propinsi Jawa Barat.  
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Gambar 3.16 

Indeks Gini di Kabupaten/Kota di wilayah MCR dan Jawa Barat 

 

Sumber: BPS Jawa Barat, www.jabar.bps.go.id 

Kota Cirebon menjadi daerah dengan Indeks Gini paling besar, atau memiliki 

ketimpangan pendapatan tertinggi diantara 4 kabupaten/kota lain dalam 

wilayah MCR. Hal ini dapat dipahami mengingat wilayah perkotaan merupakan 

tempat bermukim individu dengan karakterstik sosio-ekoomi beragam. Disamping 

itu, perkotaan juga memberikan lebih banyak variasi jenis dan sektor pekerjaan 

dengan tingkat upah yang beragam. Oleh karenanya ketimpangan menjadi lebih 

tinggi.  

3.4 Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sektor Ekonomi Dominan 

di Metropolitan Cirebon Raya 

3.4.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Metropolitan Cirebon 

Raya 

Laju pertumbuhan ekonomi atau sering kita sebut dengan istilah LPE, adalah salah 

satu ukuran atau indicator makroekonomi yang bisa menggambarkan 

perkembangan atau tingkat kinerja ekonomi suatu wilayah. Secara umum 

pertumbuhan tersebut dapat diukur melalui sebuah besaran laju PDRB atas dasar 

harga konstan. Besaran tersebut tidak hanya berguna untuk menilai 

perkembangan output ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu, namun juga 

berguna untuk melakukan perbandingan dengan wilayah lain. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan indicator makro yang sering digunakan sebagai salah satu 

alat strategi kebijakan bidang ekonomi, demikian pula dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Provinsi serta Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jawa Barat, laju 
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pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu indicator yang sangat penting 

untuk evaluasi pembangunan. Berkaitan dengan studi ini, maka akan di bahas 

perkembangan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Cirebon 

Raya.  

Gambar 3.17 

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Cirebon Raya 2011-2014 (Persen) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah Cirebon Raya dalam 

periode 2011 – 2014 mengalami laju pertumbuhan positif yang tidak terlalu tinggi. 

Wilayah yang terdiri dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten 

Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon ini secara rata–rata selama 

periode 2011–2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan merupakan yang 

tertinggi diantara daerah lain, yakni sebesar 5,93%. Selanjutnya disusul oleh Kota 

Cirebon sebesar 5,58%, Kabupaten Cirebon sebesar 5,17%, Kabupaten 

Majalengka sebesar 5,15%, dan yang terendah adalah Kabupaten Indramayu 

dengan tingkat pertumbuhan rata – rata sebesar 3,54%.  

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa Kabupaten Kuningan 

merupakan wilayah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 

periode 2011 – 2014 di wilayah Cirebon Raya, yakni sebesar 5,93%. Selain itu, 

Kabupaten Kuningan juga merupakan satu-satunya wilayah yang mengalami 

peningkatan LPE dalam 4 tahun terakhir. 
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2011 5,23 4,06 4,71 5,62 5,78

2012 5,46 3,18 6,06 5,71 5,92

2013 4,96 2,87 4,93 6,12 4,9

2014 5,04 4,06 4,88 6,28 5,71

Rata-Rata 5,17 3,54 5,14 5,93 5,58
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Gambar 3.18 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan 2011-2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Perekonomian Kabupaten Kuningan pada tahun 2014 tumbuh sebesar 6,28 persen 

yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6,12 persen. 

Pertumbuhan 2013-2014 sedikit menunjukan kecenderungan penurunan 

dibandingkan dengan pertumbuhan 2012-2013. Adapun seluruh kategori 

perekonomian menunjukan pertumbuhan positif pada tahun 2014. Tujuh belas 

kategori sektor ekonomi di Kabupaten Kuningan pada tahun 2014 tumbuh positif. 

Berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan kategori sektor 

ekonomi. 

Tabel 3. 5  

Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kategori Sektor Ekonomi 

Kabupaten Kuningan 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.27 0.29 2.50 1.64 

Pertambangan dan Penggalian 1.91 2.88 3.24 4.66 

Industri Pengolahan 1.92 0.19 8.56 5.61 

Pengadaan Listrik dan Gas 3.33 5.60 6.07 4.50 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah 

5.40 7.00 6.36 5.82 

Kontruksi 9.01 8.62 8.34 6.58 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 

6.87 7.24 5.02 4.38 

Transportasi dan Pergudangan 7.79 6.93 6.02 8.22 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7.50 4.28 4.67 5.81 

Informasi dan Komunikasi 9.28 8.77 8.59 9.41 

5,62

5,71

6,12

6,28

2011 2012 2013 2014
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URAIAN 2011 2012 2013 2014 

Jasa Keuangan dan Asuransi 6.08 7.76 7.57 6.84 

Real Estate 11.15 8.86 5.70 4.69 

Jasa Perusahaan 12.34 7.17 7.30 6.48 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 0.68 2.73 0.57 1.07 

Jasa Pendidikan 13.45 16.27 19.59 21.33 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.89 8.59 9.18 8.99 

Jasa lainnya 14.77 8.48 8.10 10.80 

PDRB 5.62 5.71 6.12 6.28 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Berbeda dengan Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon yang menempati rata-rata 

LPE tertinggi kedua di wilayah Cirebon Raya, memiliki LPE yang cenderung 

fluktuatif bahkan lebih mengarah pada suatu penurunan di periode 2011-2014.  

Pada tahun 2014 di Kota Cirebon mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,71 

persen, cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang 

mencapai sebesar 5,78 persen. Harapan mulai muncul di tahun 2011 yang 

ditandai dengan tumbuhnya LPE Kota Cirebon hingga 5,92 persen. Namun di 

tahun 2013 pertumbuhannya menurun drastis yang hanya mencapai 4,90 persen. 

Gambar 3.19 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon 2011-2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Dari sisi sektoral, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori jasa kesehatan dan 

kegiatan sosial yang pertumbuhannya mencapai 17,86 persen. Adapun kategori-

kategori lainnya pertumbuhan ekonominya berturut-turut sebagai berikut  sektor 

informasi dan komunikasi sebesar 16,55 persen, jasa pendidikan 11,89 persen, jasa 

lainnya 9,15 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 7,65 persen, Industri pengolahan 6,37 persen, Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 6,19 persen, jasa perusahaan 5,82 persen, Perdagangan Besar dan 

5,78 5,92
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Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,89 persen, Transportasi dan 

Pergudangan 4,24 persen, konstruksi 4,2 persen, real estate 4,18 persen, 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3,85 persen, Jasa 

Keuangan dan Asuransi 1,76 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 

0,13 persen, dan Pengadaan Listrik dan Gas negatif 3,37 persen. 

Tabel 3. 6 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kategori Sektor Ekonomi 

Kota Cirebon 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.72 -1.24 2.65 0.13 

Pertambangan dan Penggalian         

Industri Pengolahan 2.42 4.75 4.77 6.37 

Pengadaan Listrik dan Gas -5.23 6.75 9.23 -3.37 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah 

9.01 2.05 3.51 3.85 

Kontruksi 8.58 4.95 5.91 4.2 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

4.99 6.66 3.63 4.89 

Transportasi dan Pergudangan 5.78 4.16 2.5 4.24 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

8.18 6.03 5.87 6.19 

Informasi dan Komunikasi 10.61 10.07 1.76 16.55 

Jasa Keuangan dan Asuransi 6.79 5.7 12.41 1.76 

Real Estate 8.76 5.79 4.55 4.18 

Jasa Perusahaan 6.23 3.36 5.43 5.82 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan 

0.84 3.94 -1.31 7.65 

Jasa Pendidikan 9.82 11.52 8.35 11.89 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.07 8.76 6.9 17.86 

Jasa lainnya 11.19 2.2 5.06 9.15 

PDRB 5.78 5.92 4.9 5.71 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Sama halnya dengan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon yang menempati urutan 

ketiga dalam rata-rata LPE empat tahun terakhir menunjukan LPE yang cenderung 

menurun. Meskipun perekonomian Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 yang 

mencapai 5,04 persen mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, namun capaian 4,96 persen di tahun 2013 

merupakan titik terendah LPE Kabupaten Cirebon serta penurunan yang tertinggi 

di periode 2011-2014.  

  



89 

 

Gambar 3.20 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon 2011-2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Dari sisi sektoral di tahun 2014, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh 

kategori Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 15,53 persen. Sedangkan 

kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meunjukkan penurunan laju 

pertumbuhan yaitu sebesar -1,00 persen. Adapun pertumbuhan dari kategori 

lapangan usaha lainnya antara lain Kategori pertambangan dan penggalian 

tumbuh sebesar 4,33 persen. Industry pengolahan tumbuh 4,89 pergori Perdagen, 

Pengadaan listrik dan gas tumbuh 5,48 persen. Kemudian kategori pengadaan air, 

pengolahan sampah, limbah dan daur ulang tumbuh sebesar 4,28 persen, 

kontruksi tumbuh sebesar 5,15 persen dan kategori Perdagangan besar dan 

eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 5,26 persen. 

Selanjutnya kategori Transportasi dan pergudangan tumbuh 8,49 persen, 

Penyediaan akomodasi dan makan minu m tumbuh 5,20 persen. Kategori 

Informasi dan Komunikasi tumbuh 12,69 sedangkan Jasakeuanagn dan Asuransi 

tumbuh 6,34 persen, untuk kategori Reak Estat tumbuh sebesar 5,38 persen, Jasa 

perusahaan tumbuh 8,65 persen serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, 

Jaminan sosial wajib tumbuh 1,59 persen. Jasa Pendidikan tumbuh 12,46 persen, 

Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 15,59 persen dan 

mewrupakan kategori dengan laju pertumbuhan tertinggi, dan kategori jasa 

lainnya tumbuh sebesar 8,69 persen. Dan hanya kategori Pertanian, Kehutanan 

dan pweeerikanan sajayang mengalami pertumbuhan negative yaitu sebesar -

1,00 persen. 

  

5,23

5,46

4,96

5,04

2011 2012 2013 2014
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Tabel 3. 7. 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kategori Sektor Ekonomi 

Kabupaten Cirebon 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.87 1.08 2.70 (1.00) 

Pertambangan dan Penggalian 5.11 0.15 5.17 4.33 

Industri Pengolahan 3.18 1.81 5.16 4.89 

Pengadaan Listrik dan Gas 7.28 5.74 8.03 5.48 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah 

2.07 7.64 6.52 4.28 

Kontruksi 7.96 13.31 7.00 5.15 

Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi 5.03 4.51 3.86 5.26 

Transportasi dan Pergudangan 6.70 9.94 4.97 8.49 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

5.92 4.10 5.37 5.20 

Informasi dan Komunikasi 12.71 3.97 6.15 12.69 

Jasa Keuangan dan Asuransi 9.01 8.89 8.07 6.34 

Real Estat 6.52 5.55 2.78 5.38 

Jasa Perusahaan 8.58 7.18 6.80 8.65 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan 

1.85 9.49 (1.72) 1.53 

Jasa Pendidikan 11.10 15.69 12.02 12.46 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.23 10.46 8.96 (88.39) 

Jasa lainnya 13.27 7.23 6.62 8.69 

PDRB 5.23 5.46 4.96 5.04 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Di sisi lain, Kabupaten Majalengka merupakan pusat pembangunan BIJB – Kertajati 

Aerocity hanya menempati urutan ke empat dalam hal rata-rata LPE pada kurun 

waktu 2011-2014 dengan rata-rata sebesar 5,15 persen. Capaian tersebut 

menunjukan kecenderungan adanya peningkatan LPE meskipun pada dasarnya 

tingginya rata-rata LPE Kabupaten Majalengka lebih disebabkan karena tingginya 

capaian LPE di tahun 2012 yang mencapai angka di atas 6 persen.  
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Gambar 3.21 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka 2011-2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Data di atas menunjukan pada tahun 2011 LPE Kabupaten Majalengka hanya 

mencapai 4,71 persen yang selanjutnya meningkat cukup signifikan di tahun 2012 

hingga angka 6,06 persen. Namun pada tahun 2013 dan 2014 capaian LPE 

Kabupaten Majalengka kembali jatuh di bawah 5 persen yang berturut-turut-turut 

hanya mencapai 4,93 dan 4,88 persen.  

Di tahun 2014, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 15,28 persen. Sedangkan untuk kategori 

Pertambangan dan Penggalian serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang negatif. 

Berikut merupakan data laju pertumbuhan ekonomi sektoral di Kabupaten 

Majalengka. 

Tabel 3. 8. 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kategori Sektor Ekonomi Kabupaten 

Majalengka 

 URAIAN  2011 2012 2013 2014 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.51 2.78 2.84 0.87 

Pertambangan dan Penggalian 4.67 2.52 3.28 (15.05) 

Industri Pengolahan 4.65 2.47 4.98 8.59 

Pengadaan Listrik dan Gas 7.52 7.74 7.30 4.93 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah 

7.88 9.47 9.58 4.84 

Kontruksi (88.65) 1,107.84 5.99 8.69 

Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi 6.67 6.06 6.26 6.57 

Transportasi dan Pergudangan 4.27 2.99 3.36 3.28 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.98 6.25 5.89 6.50 

Informasi dan Komunikasi 9.15 3.30 6.11 13.58 

Jasa Keuangan dan Asuransi 3.95 3.64 8.32 1.73 

4,71

6,06

4,93 4,88

2011 2012 2013 2014
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 URAIAN  2011 2012 2013 2014 

Real Estat 4.98 4.19 4.92 5.13 

Jasa Perusahaan 5.71 4.53 5.79 4.90 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan (0.40) 2.69 (2.47) (2.89) 

Jasa Pendidikan 11.11 13.56 8.25 11.90 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5.24 6.54 7.86 15.28 

Jasa lainnya 10.43 6.02 6.07 8.81 

PDRB 4.71 6.06 4.93 4.88 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Terakhir, wilayah yang menempati urutan terbawah dalam pencapaian LPE 

adalah Kabupaten Indramayu. LPE Indramayu dalam empat tahun terakhir paling 

tinggi berada di angka 4,06 persen yaitu pada tahun 2011 dan 2014. Adapun 

pada tahun 2012 LPE Kabupaten Majalengka mencapai angka 3,18 persen dan 

bahkan pada tahun 2013 merupakan capaian LPE terendah yang hanya 

mencapai 2,87 persen.  

Gambar 3.22 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu 2011-2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Tujuh belas kategori sektor ekonomi di Kabupaten Indramayu pada  tahun 2014 

tumbuh positif sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini. 

  

4,06

3,18

2,87

4,06

2011 2012 2013 2014
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Tabel 3.10 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kategori Sektor Ekonomi Kabupaten 

Indramayu 

URAIAN 2011 2012 2013 2014 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.51 2.65 4.61 2.17 

Pertambangan dan Penggalian 4.7 10.02 3.55 1.97 

Industri Pengolahan 2.33 -1.17 0.27 3.07 

Pengadaan Listrik dan Gas 56.85 6.88 5.67 5.91 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah 

10.77 11.05 11.07 -30.28 

Kontruksi 7.5 9.05 6.27 7.44 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Resparasi 

7.51 8.94 8.03 8.43 

Transportasi dan Pergudangan 6.99 7.03 8.27 12.06 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

5.75 8 5.49 7.98 

Informasi dan Komunikasi 14.13 8.23 6.46 14.91 

Jasa Keuangan dan Asuransi 7.29 9.07 7.37 7.3 

Real Estat 3.73 5.46 6.48 6.81 

Jasa Perusahaan 2.88 7.63 5.06 5.89 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan 

2.35 5.58 -0.34 7.53 

Jasa Pendidikan 6.67 16.74 9.74 11.3 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.56 5.63 5.79 13.39 

Jasa lainnya 7.86 4 4.17 6.79 

PDRB 4.06 3.18 2.87 4.06 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

3.4.2 Sektor Ekonomi Dominan di Metropolitan Cirebon Raya  

Pencapaian keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi ekonomi harus 

disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing–masing daerah serta diperlukan 

perencanaan yang terorganisir antar sektor ekonomi tersebut. Dengan 

mengetahui kondisi dan potensi di masing–masing daerah, pemerintah 

diharapkan dapat merencang sebuah perencanaan jangka pendek, menengah, 

maupun jangka panjang dan membuat strategi–strategi yang diharapkan dapat 

dijalankan secara konsisten untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan 

berdasarkan potensi masing–masing daerah tersebut. 

Karakteristik suatu wilayah akan menentukan beragamnya kegiatan 

perekonomian suatu wilayah sehingga dapat memberikan corak pada struktur 

perekonomian wilayah tersebut. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh potensi 

sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Sistem 

ekonomi yang terbentukpada suatu wilayah dapat memberikan gambaran 

bagaimana struktur perekonomian di wilayah tersebut. Salah satu indicator yang 
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sering digunakan untuk menggambarkan stuktur ekonomi suatu wilayah adalah 

distribusi persentase PDRB. 

Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukan peranan masing-masing sektor 

dalam kontribusinya terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin 

besar persentase kontribusi suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor 

tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. Distribusi persentase PDRB 

sektoral juga dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam 

pembentukan PDRB sehingga akan tampak sektor-sektor dominan yang menjadi 

motor penggerak pertumbuhan di wilayah yang bersangkutan. 

Secara umum, sektor–sektor penggerak ekonomi telah dikelompokkan menjadi 3 

kelompok utama dengan 17 kategori sektor ekonomi sebagai berikut: 

1) Kelompok Primer:  

sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan 

hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit 

didalamnya. Kelompok primer mencakup: 

 

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

b. Pertambangan dan Penggalian 

2) Kelompok Sekunder 

sektor yang mengolah bahan baku, baik yang berasal dari sektor primer 

maupun sektor sekunder menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. 

Kelompok sekunder mencakup: 

a. Industri Pengolahan 

b. Pengadaan Listrik dan Gas 

c. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah 

d. Bangunan 

3) Kelompok Tersier:  

Kategori yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam 

bentuk jasa. Kelompok tersier mencakup: 

a. Perdagangan Besar dan Eceran 

b. Transportasi dan Pergudangan 

c. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 

d. Informasi dan Komunikasi 

e. Jasa Keuangan dan Asuransi 

f. Real Estate 

g. Jasa Perusahaan 

h. Administrasi Pemerintahan 

i. Jasa Pendidikan 
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j. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

k. Jasa Lainnya 

Adapun wilayah Cirebon Raya dalam periode 2010-2014, masih didominasi oleh 

peranan sektor tersier seperti yang ditunjukan pada gambar berikut. 

Gambar 3.23 

Kontribusi Kelompok Sektor Terhadap PDRB Cirebon Raya 

2011-2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik – Data Diolah (2015) 

Secara umum pada lima tahun terakhir, struktur ekonomi Cirebon Raya lebih 

didominasi oleh kelompok tersier. Selama kurun waktu 5 tahun tersebut, kelompok 

tersier secara konsisten menjadi kontributor utama dalam pembentukan nilai PDRB 

dengan rata-rata sebesar 38,16% setiap tahunnya. Kelompok sekunder 

menempati urutan kedua dengan rata-rata 36,85% setiap tahunnya sedangkan 

kelompok primer menghasilkan kontribusi rata-rata sebesar 24,70% setiap 

tahunnya. Angka tersebut menjadikan kelompok primer sebagai kelompok sektor 

yang memiliki kontribusi terendah di wilayah Cirebon Raya, sehingga apabila 

dilihat dari pengolahan tersebut, wilayah Cirebon Raya lebih berpotensi untuk 

menjadi wilayah yang mengandalkan jasa sebagai aktifitas ekonomi utama. 

Fakta kuantitatif tersebut menunjukan bahwa wilayah Cirebon Raya memiliki 

potensi besar di kelompok tersier terutama di VII (Perdagangan Besar dan Eceran).  

Namun demikian. Apabila dilihat berdasarkan kategori sektor, sektor III (industry 

pengolahan) merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi tertinggi di 

wilayah Cirebon Raya. Secara rata-rata sektor industry pengolahan memiliki 

kontribusi sebesar 29,3% pada periode 2010-2014. Dua sektor lain yang menjadi 

kontributor tertinggi dalam pembentukan PDRB di Cirebon Raya adalah sektor I 

2010 2011 2012 2013 2014 Rata-Rata

Primer 25,22 24,90 24,83 24,69 23,84 24,70

Sekunder 38,15 36,65 36,88 36,32 36,23 36,85

Tersier 36,62 37,35 38,31 38,99 39,53 38,16

Primer Sekunder Tersier
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(pertanian, kehutanan dan perikanan) dengan rata-rata kontribusi sebesar 16,4% 

dan sektor VII (Perdagangan besar dan eceran) dengan 15,1% setiap tahunnya. 

Gambar 3.24 

Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten/Kota Wilayah Cirebon Raya 

2010 - 2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik – Data Diolah (2015) 

Gambar di atas merupakan data yang menunjukan kontribusi sektor–sektor 

ekonomi terhadap PDRB Cirebon Raya selama periode tahun 2010 sampai tahun 

2014. Adapun sektor V (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah) 

merupakan sektor ekonomi dengan kontribusi paling rendah terhadap PDRB 

Cirebon Raya. Dengan melihat gambar di atas kita bisa melihat kondisi dan 

potensi tiap sektor ekonomi serta kontribusinya terhadap perekonomian di 

Kabupaten/Kota di wilayah Cirebon Raya. 

Informasi sektor ekonomi dominan di wilayah Cirebon Raya tersebut kemudian 

dirinci berdasarkan Kabupaten/Kota. Berdasarkan kelompok tersebut, Kabupaten 

Indramayu merupakan wilayah yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap 

PDRB Cirebon Raya dengan rata-rata sebesar 48,46% setiap tahunnya, disusul 

Kabupaten Cirebon (22,50%), Kabupaten Majalengka (13,47%), Kota Cirebon 

(10,65%) dan terakhir ditempati oleh Kabupaten Kuningan (10,40%). 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2010 17,1 8,1 31,0 0,2 0,1 6,9 14,6 5,0 2,3 1,9 2,9 1,2 0,4 3,1 2,7 0,9 1,6

2011 16,8 8,1 30,3 0,2 0,1 6,1 14,9 5,1 2,4 2,0 2,9 1,2 0,4 3,0 2,9 0,9 1,7

2012 16,3 8,5 28,9 0,2 0,1 7,7 15,2 5,2 2,4 2,0 3,0 1,2 0,4 3,0 3,2 0,9 1,7

2013 16,2 8,4 28,2 0,2 0,1 7,9 15,4 5,3 2,5 2,0 3,1 1,2 0,4 2,9 3,4 1,0 1,8

2014 15,7 8,2 28,0 0,2 0,1 8,0 15,5 5,5 2,5 2,2 3,1 1,2 0,4 2,8 3,7 0,7 1,8

Rata-Rata 16,4 8,3 29,3 0,2 0,1 7,3 15,1 5,2 2,4 2,0 3,0 1,2 0,4 3,0 3,2 0,9 1,7

0,0
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10,0

15,0
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35,0

2010 2011 2012 2013 2014 Rata-Rata



97 

 

Gambar 3.25 

Kontribusi PDRB Cirebon Raya Berdasarkan Kabupaten/Kota 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik – Data Diolah (2015) 

Sebagai Wilayah dengan kontribusi terhadap PDRB tertinggi, Kabupaten 

Indramayu mengandalkan sektor primer dalam menjalankan roda 

perekonomiannya. Adanya sumber daya alam di sektor pertambangan dan 

penggalian dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan output perekonomian yang 

maksimal.  

Gambar 3.26 

Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Indramayu 2010-2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Di Kabupaten Indramayu, sektor III (industry pengolahan) merupakan sektor 

ekonomi paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB dengan rata-rata 

Indramayu Majalengka Cirebon
Kota

Cirebon
Kuningan

2010 46,85 12,61 21,04 9,88 9,61

2011 46,56 12,61 21,15 9,98 9,70

2012 48,04 13,38 22,30 10,57 10,25

2013 49,42 14,03 23,41 11,09 10,88

2014 51,43 14,72 24,59 11,72 11,56

Rata-Rata 48,46 13,47 22,50 10,65 10,40

2010 2011 2012 2013 2014 Rata-Rata

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2010 14,4 15,2 49,8 0,04 0,05 3,68 8,25 1,73 1,13 0,43 0,82 0,37 0,18 1,97 1,21 0,31 0,32

2011 14,8 18,4 46,3 0,04 0,06 3,79 8,33 1,67 1,08 0,43 0,81 0,35 0,17 1,84 1,20 0,30 0,31

2012 14,7 19,8 44,5 0,04 0,06 3,60 8,87 1,63 1,15 0,43 0,83 0,36 0,17 1,87 1,31 0,31 0,31

2013 15,7 18,0 43,6 0,04 0,07 3,90 9,64 1,87 1,21 0,43 0,88 0,37 0,18 1,88 1,43 0,32 0,32

2014 15,8 15,8 43,9 0,04 0,07 4,76 9,97 1,99 1,31 0,45 0,92 0,38 0,19 1,96 1,55 0,35 0,33

Rata-Rata 15,1 17,5 45,6 0,04 0,06 3,95 9,01 1,78 1,18 0,43 0,85 0,37 0,18 1,90 1,34 0,32 0,32

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2010 2011 2012 2013 2014 Rata-Rata
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sebesar 45,67% setiap tahunnya. Di urutan ke-2 terdapat sektor sektor II 

(pertambangan dan penggalian) dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,50% 

setiap tahunnya. Peranan sektor ini menjadi pembeda antara Kabupaten 

Indramayu dengan Kabupaten/Kota lain yang berada di Provinsi Jawa Barat. Hal 

ini dikarenakan Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang dapat 

memberikan kontribusi terbesar yang berasal dari sektor pertambangan dan 

penggalian yang hampir tidak dimiliki oleh Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa 

Barat. Adapun posisi ketiga ditempati oleh sektor I (pertanian, khutanan dan 

perikanan) dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 15,12%. Adapun Sektor IV 

(Pengadaan Listrik dan Gas) hanya memberikan kontribusi sebesar 0,44% yang 

menjadikannya sebagai sektor dengan kontribusi terendah di Kabupaten 

Indramayu. Diurutan kedua, terdapat Kabupaten Cirebon yang mampu 

memberikan rata-rata kontribusi terhadap PDRB tahunan sebesar 22,50%.  

Gambar 3.27 

Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Cirebon 

2010-2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Gambar di atas menunjukan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan wilayah 

yang sangat mengandalkan sektor III (industry pengolahan), I (pertanian, 

kehutanan dan perikanan) serta sektor VII (perdagangan besar dan eceran) untuk 

menjalankan perekonomiannya. Sektor industry pengolahan merupakan sektor 

ekonomi paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten 

Cirebon dengan rata-rata 21,49% setiap tahunnya, kemudian disusul oleh sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan dengan 17,95% dan sektor perdagangan 

besar dan eceran 16,85%. Adapun sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah 

dan Limbah hanya memberikan kontribusi sebesar 0,08% yang menempatkannya 

menjadi sektor dengan kontribusi PDRB terendah di Kabupaten Cirebon. Namun 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2010 18,9 1,72 21,6 0,15 0,08 10,5 16,8 6,48 3,71 2,29 2,93 2,28 0,73 3,35 3,60 1,60 3,08

2011 18,3 1,68 21,8 0,15 0,08 10,8 16,7 6,47 3,69 2,33 2,96 2,29 0,74 3,38 3,67 1,63 3,17

2012 17,7 1,66 21,3 0,15 0,08 11,5 16,7 6,61 3,61 2,24 3,02 2,29 0,75 3,50 4,02 1,63 3,08

2013 17,5 1,61 21,2 0,14 0,08 11,5 17,2 6,61 3,61 2,18 3,10 2,32 0,74 3,27 4,22 1,59 2,99

2014 17,1 1,61 21,4 0,14 0,07 11,5 16,7 7,27 3,61 2,29 3,11 2,27 0,73 3,14 4,30 1,69 2,97

Rata-Rata 17,9 1,66 21,4 0,15 0,08 11,2 16,8 6,69 3,65 2,27 3,02 2,29 0,74 3,33 3,96 1,63 3,06

0,00
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10,00
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demikian, apabila dilihat secara kelompok sektor, Kabupaten Cirebon merupakan 

wilayah yang sangat mengandalkan sektor tersier dalam menjalankan 

perekonomiannya. Hal ini berdasar pada fakta kuantitatif yang menunjukan 

bahwa kelompok tersier memiliki peranan rata-rata sebesar 47,47% setiap 

tahunnya. 

Sebagai wilayah yang merupakan sentral pembangunan BIJB – Kertajati Aerocity, 

Kabupaten Majalengka menempati urutan ke dalam hal kontribusi PDR  B di 

Cirebon Raya dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 13,47%. 

Gambar 3.28 

Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Majalengka 2010-2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Dari gambar di atas terlihat bahwa sektor I (pertanian, kehutanan dan  perikanan) 

merupakan sektor ekonomi paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB 

Kabupaten Majalengka dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,96%, kemudian 

disusul oleh sektor VII (perdagangan besar dan eceran) sebesar 17,41%, dan sektor 

III (industri pengolahan) sebesar 13,34%. Sektor V (Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah dan Limbah) hanya memberikan kontribusi sebesar 0,05% yang 

menjadikannya sebagai sektor ekonomi dengan kontribusi PDRB paling rendah di 

Kabupaten Majalengka. 

Selanjutnya, Kota Cirebon merupakan wilayah yang memiliki rata-rata kontribusi 

terhadap PDRB sebesar 10,65% setiap tahunnya, yang menempatkan Kota 

Cirebon di urutan ke empat untuk wilayah dengan kontribusi PDRB tertinggi di 

Cirebon Raya. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2010 28,6 3,37 13,5 0,08 0,05 9,29 17,3 4,01 3,19 3,18 2,99 1,37 0,35 4,62 4,56 0,88 2,52

2011 28,1 3,36 13,6 0,08 0,05 9,62 17,5 3,85 3,20 3,12 2,84 1,34 0,35 4,53 4,90 0,85 2,59

2012 27,7 3,19 13,0 0,08 0,05 10,9 17,4 3,59 3,14 2,97 2,72 1,30 0,34 4,55 5,55 0,87 2,51

2013 28,1 3,07 12,9 0,06 0,06 10,9 17,4 3,66 3,10 2,82 2,76 1,26 0,33 4,20 5,00 0,88 2,49

2014 27,2 2,37 13,5 0,05 0,05 11,2 17,2 3,78 3,06 2,87 2,70 1,24 0,33 3,98 6,61 0,93 2,47

Rata-Rata 27,9 3,07 13,3 0,07 0,05 10,4 17,4 3,78 3,14 2,99 2,80 1,30 0,34 4,38 5,32 0,88 2,52

2010 2011 2012 2013 2014 Rata-Rata
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Gambar 3.29 

Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Cirebon 

2010-2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Di Kota Cirebon, sektor VII (perdagangan besar dan eceran) merupakan sektor 

ekonomi dominan dengan kontribusi rata-rata sebesar 33,61% setiap tahunnya. 

Posisi kedua ditempat oleh sektor VIII (Transportasi dan Pergudangan) dengan 

rata-rata kontribusi sebesar 10,91% yang diikuti oleh sektor III (industri pengolahan) 

dengan rata-rata kontribusi PDRB sebesar 10,59%. Adapun sektor pertambangan 

dan penggalian tidak memberikan kontribusi sama sekali atau 0% dan sektor 

pertanian hanya berkontribusi sebesar 0,38% terhadap PDRB Kota Cirebon. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang paling dominan berkontribusi terhadap 

perekonomian di daerah perkotaan adalah sektor ekonomi sekunder dan tersier, 

bukan lagi sektor ekonomi primer. 

Posisi terakhir ditempati oleh Kabupaten Kuningan yang memiliki kontribusi PDRB 

rata-rata sebesar 10,40%. Dari nilai tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Kuningan 

sangat mengandalkan sektor pertanian, PHR dan jasa-jasa lain seperti yang 

ditunjukan pada gambar berikut. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2010 0,40 0,00 10,99 1,30 0,29 10,3633,7510,96 4,65 4,51 10,18 0,94 0,85 4,27 2,27 1,77 2,05

2011 0,39 0,00 10,61 1,13 0,29 10,6233,9210,86 4,75 4,53 10,16 0,94 0,85 4,31 2,76 1,76 2,13

2012 0,36 0 10,40 1,10 0,27 10,6233,9710,65 4,87 4,57 10,33 0,94 0,84 4,28 2,95 1,78 2,05

2013 0,36 0,00 10,29 1,13 0,26 10,4133,8210,90 5,00 4,33 10,95 0,93 0,84 3,94 3,03 1,76 2,03

2014 0,35 0,00 10,68 1,03 0,25 10,5532,6011,16 5,11 4,43 10,62 0,91 0,85 4,10 3,30 1,97 2,09

Rata-Rata 0,37 0,00 10,59 1,14 0,27 10,5133,6110,91 4,88 4,47 10,45 0,93 0,85 4,18 2,86 1,81 2,07

2010 2011 2012 2013 2014 Rata-Rata
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Gambar 3.30 

Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan 

2010-2014 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Sektor I (pertanian, kehutanan dan perikanan) merupakan sektor ekonomi paling 

dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kuningan dengan 

kontribusi PDRB rata-rata sebesar 25,42%. Sektor VII (perdagangan besar dan 

eceran) menempati urutan ke dua dengan kontribusi PDRB rata-rata sebesar 

17,91% disusul sektor VII (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 13,41%. Sektor V 

(Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah) hanya memberikan kontribusi 

sebesar 0,09% yang menjadikan sektor ini sebagai sektor ekonomi dengan 

kontribusi terendah di Kabupaten Kuningan. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2010 27,9 2,04 2,60 0,10 0,09 8,15 17,7 13,0 1,76 3,67 4,87 2,89 0,38 4,76 5,85 1,30 2,83

2011 26,5 1,97 2,51 0,10 0,09 8,41 17,9 13,3 1,79 3,80 4,89 3,05 0,40 4,54 6,29 1,33 3,08

2012 25,1 1,91 2,38 0,10 0,09 8,64 18,2 13,4 1,76 3,91 4,99 3,14 0,41 4,41 6,91 1,37 3,16

2013 24,2 1,86 2,43 0,10 0,09 8,82 18,0 13,4 1,74 4,00 5,06 3,12 0,41 4,18 7,79 1,40 3,22

2014 23,2 1,83 2,42 0,10 0,09 8,85 17,6 13,7 1,73 4,12 5,08 3,08 0,41 3,98 8,89 1,44 3,36

Rata-Rata 25,4 1,92 2,47 0,10 0,09 8,57 17,9 13,4 1,76 3,90 4,98 3,06 0,40 4,37 7,15 1,37 3,13

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2010 2011 2012 2013 2014 Rata-Rata
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BAB 4 

ANALISIS EKONOMI DAN INVESTASI  

WILAYAH METROPOLITAN CIREBON RAYA 

4.1 Analisis Perekonomian Wilayah Kabupaten/Kota di Wilayah 

Metropolitan Cirebon Raya 

4.1.1 Analisis LQ, Shift-Share dan MRP Lapangan Usaha 

Location Quotient 

Perhitungan nilai Location Quotient pada laporan ini mempergunakan data 

output/nilai tambah di kabupaten kota di wilayah Metropolitan Cirebon Raya, dan 

data yang dipergunakan untuk menghitung nilai LQ tiap sektor di kabupaten kota 

tersebut adalah nilai PDRB sektoral menurut harga konstan 2010 yang terklasifikasi 

ke dalam 17 sektor perekonomian dengan jangka waktu 5 tahun (tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015).  

Tabel 4.1 merupakan hasil perhitungan LQ sektoral untuk 5 kabupaten kota di 

wilayah Metropolitan Cirebon Raya, secara sekilas terlihat bahwa mayoritas sektor 

di kelima kabupaten kota tersebut memiliki nilai LQ yang lebih besar dari 1. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas kebutuhan barang dan jasa di wilayah-wilayah 

tersebut mampu dipenuhi oleh output sektor yang ada. 

Namun demikian, bila dilihat lebih cermat nampak terlihat bahwa tidak semua 

sektor di kabupaten kota di wilayah MCR memiliki nilai LQ>1.  Hal ini berarti 

terdapat sektor yang tidak dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa di 

wilayahnya, namun tidak berarti pula bahwa kebutuhan barang dan jasa di 

wilayah tersebut menjadi berkurang, karena output sektor di wilayah sekitar akan 

menjadi sumber pemenuhan barang dan jasa yang dibutuhkan. 

Sektor-sektor yang tidak dapat mencukupi kebutuhan barang dan jasa di 

wilayahnya tidak serta merta harus diabaikan ataupun diberikan perhatian khusus, 

karena bagaimanapun juga sumber daya yang dimililki wilayah tersebut mungkin 

tidak dapat memberikan dukungan yang cukup bagi sektor yang bersangkutan. 

Sebagai ilustrasi, terlihat pada tabel 4.1, sektor pertanian di Kota Cirebon memiliki 

LQ<1, sementara di kabupaten sekelilingnya, sektor tersebut memiliki nilai LQ>1. Hal 

ini berarti, kebutuhan barang dan jasa sektor pertanian di Kota Cirebon dapat 

dipenuhi oleh kabupaten sekelilingnya, sehingga investasi di sektor pertanian di 

Kota Cirebon, bukanlah hal yang mendesak untuk dilakukan.  
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Tabel 4.1 

Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Kota di Wilayah Metropolitan Cirebon Raya  

Sektor 
Kab Cirebon Kota Cirebon Kab Kuningan Kab Indramayu Kab Majalengka 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

A 2.01 2.05 2.04 2.00 1.93 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 2.90 2.92 2.87 2.86 2.86 3.99 4.10 4.12 4.15 4.20 3.00 3.10 3.09 3.10 3.06 

B 0.57 0.62 0.67 0.68 0.69 Na Na Na Na Na 0.65 0.72 0.76 0.77 0.76 12.75 15.03 15.83 15.76 15.96 1.12 1.23 1.30 1.09 1.10 

C 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 2.77 2.63 2.47 2.45 2.37 0.31 0.30 0.30 0.31 0.32 

D 0.29 0.29 0.29 0.29 0.32 2.19 2.16 2.21 2.03 2.01 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.21 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 

E 1.03 1.04 1.06 1.04 1.03 3.88 3.71 3.66 3.56 3.47 1.17 1.18 1.18 1.16 1.15 1.82 1.89 1.98 2.06 2.12 0.68 0.70 0.73 0.72 0.72 

F 1.45 1.47 1.47 1.47 1.50 1.43 1.33 1.32 1.30 1.28 1.13 1.09 1.10 1.10 1.11 1.28 1.23 1.22 1.23 1.28 1.31 1.43 1.44 1.49 1.56 

G 1.07 1.01 1.01 1.03 1.03 2.14 2.05 2.05 2.07 2.08 1.15 1.11 1.11 1.11 1.09 1.36 1.33 1.37 1.43 1.44 1.13 1.08 1.10 1.14 1.15 

H 1.52 1.54 1.56 1.57 1.56 2.54 2.42 2.40 2.31 2.21 3.09 3.03 3.07 3.04 2.99 1.03 1.00 1.04 1.07 1.08 0.93 0.87 0.87 0.84 0.81 

I 1.55 1.53 1.56 1.55 1.48 1.98 1.98 2.02 2.02 1.98 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 1.19 1.21 1.22 1.24 1.23 1.36 1.36 1.39 1.40 1.37 

J 0.94 0.89 0.87 0.84 0.82 1.80 1.80 1.70 1.67 1.66 1.44 1.43 1.42 1.39 1.37 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42 1.26 1.18 1.17 1.13 1.09 

K 1.36 1.38 1.34 1.37 1.43 4.60 4.50 4.56 4.42 4.31 2.19 2.19 2.16 2.12 2.12 0.94 0.95 0.91 0.93 0.94 1.33 1.27 1.24 1.21 1.18 

L 2.03 1.99 1.97 1.99 1.97 0.85 0.83 0.83 0.83 0.82 2.67 2.71 2.72 2.69 2.65 0.81 0.79 0.80 0.81 0.83 1.20 1.16 1.17 1.18 1.17 

M,N 1.97 1.98 1.99 2.02 2.02 2.25 2.18 2.16 2.12 2.08 1.05 1.06 1.05 1.04 1.02 1.17 1.17 1.15 1.13 1.13 0.94 0.91 0.91 0.89 0.87 

O 1.36 1.45 1.46 1.48 1.46 1.72 1.72 1.75 1.86 1.80 1.91 1.90 1.93 1.92 1.84 2.03 2.07 2.10 2.13 2.13 1.85 1.83 1.84 1.78 1.74 

P 1.78 1.82 1.89 1.88 1.89 1.32 1.30 1.31 1.27 1.25 2.95 3.01 3.31 3.42 3.51 1.45 1.48 1.50 1.48 1.49 2.27 2.26 2.28 2.24 2.18 

Q 2.71 2.78 2.88 2.87 2.79 2.99 3.00 3.05 3.08 3.00 2.22 2.23 2.28 2.24 2.21 1.25 1.22 1.22 1.18 1.18 1.48 1.45 1.49 1.48 1.44 

R,S,T,U 1.83 1.83 1.84 1.84 1.85 1.19 1.14 1.12 1.12 1.12 1.70 1.72 1.73 1.74 1.76 0.45 0.44 0.42 0.41 0.42 1.47 1.45 1.44 1.45 1.43 

Sumber: Hasil pengolahan 

Keterangan: 

(A)Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (B) Pertambangan dan Penggalian;(C) Industri Pengolahan; (D)Pengadaan Listrik dan Gas;  

(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (F) Konstruksi; (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor; (H) Transportasi dan Pergudangan; (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (J) Informasi dan Komunikasi; (K) Jasa Keuangan dan 

Asuransi; (L) Real Estat; (M,N) Jasa Perusahaan; (O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (P) Jasa Pendidikan; (Q) Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (R,S,T,U)Jasa lainnya 



104 

 

Bila mempertimbangkan wilayah Metropolitan Cirebon Raya (MCR) sebagai 

sebuah kesatuan dan menjumlahkan output sektoral tiap kabupaten kota yang 

menjadi anggota MCR sebagai basis perhitungan LQ, dapat dilihat di Tabel 4.2 

nilai LQ tiap sektor di wilayah tersebut. Tampak pada tabel tersebut, 10 sektor 

memiliki nilai LQ>1 dan 7 sektor memiliki nilai LQ<1.   

Tabel 4.2 

LQ Metropolitan Cirebon Raya 

Sektor 2011 2012 2013 2014 2015 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.83 1.90 1.92 1.93 1.94 

Pertambangan dan Penggalian 2.70 3.21 3.44 3.42 3.49 

Industri Pengolahan 0.69 0.67 0.65 0.65 0.64 

Pengadaan Listrik dan Gas 0.35 0.35 0.36 0.34 0.36 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

1.14 1.16 1.19 1.20 1.21 

Konstruksi 0.96 0.97 0.98 0.99 1.03 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

0.95 0.92 0.94 0.97 0.98 

Transportasi dan Pergudangan 1.18 1.17 1.20 1.20 1.19 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.99 1.00 1.03 1.03 1.02 

Informasi dan Komunikasi 0.76 0.75 0.74 0.72 0.72 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.30 1.31 1.30 1.30 1.32 

Real Estat 1.07 1.07 1.09 1.09 1.10 

Jasa Perusahaan 1.08 1.09 1.09 1.09 1.09 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

1.26 1.29 1.33 1.34 1.34 

Jasa Pendidikan 1.35 1.38 1.45 1.46 1.48 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.51 1.53 1.58 1.58 1.56 

Jasa lainnya 0.94 0.94 0.95 0.95 0.97 

Sumber: hasil perhitungan 

Dengan mempertimbangkan hasil perhitungan LQ di Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, kita 

dapat melihat indikasi bahwa sektor-sektor yang memiliki kemampuan lebih dalam 

menghasilkan output, ternyata masih belum dapat memenuhi keseluruhan 

wilayah Metropolitan Cirebon Raya.  

Sehingga, untuk menciptakan metropolitan yang mandiri, masih diperlukan 

investasi untuk pengembangan sektor-sektor yang belum dapat memenuhi 

kebutuhan barang dan jasa di wilayah Metropolitan Cirebon Raya. Dan sektor-

sektor yang harus menjadi prioritas dalam hal ini adalah industri pengolahan, 

pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, 

penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, dan sektor 

jasa lainnya. 
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Shift-Share Metropolitan Cirebon Raya 

Alat lainnya yang digunakan untuk melihat atau menganalisis struktur ekonomi 

daerah di wilayah Metropolitan Cirebon Raya adalah analisis shift-share. Dengan 

membandingkan sektor perekonomian MCR dengan Provinsi Jawa Barat sebagai 

daerah referensi selama selang waktu 2011-2015, didapatkan infomasi sektor-

sektor mana saja di MCR yang memiliki kekuatan dan sektor mana yang memiliki 

kelemahan. Data yang digunakan dalam perhitungan analisis shift share ini adalah 

PDRB 17 sektor atas dasar harga konstan 2010 untuk Provinsi Jawa Barat dan 

penjumlahan PDRB Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan 

untuk nilai PDRB Metropolitan Cirebon Raya. Tabel 4.7 memperlihatkan hasil 

perhitungan shift-share untuk setiap komponennya di wilayah Metropolitan 

Cirebon Raya, . 

Tabel 4.3 

Shift Share Metropolitan Cirebon Raya 

Shift-Share 

2011-2015 

National 

Share (NS) 

Industry Mix 

(IM) 

Regional Shift 

(RS) 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,482,180.53 -3,538,935.20 138,245.50 

Pertambangan dan Penggalian 2,175,930.06 -2,674,011.30 1,878,920.40 

Industri Pengolahan 8,108,878.05 -639,706.30 -4,666,352.80 

Pengadaan Listrik dan Gas 50,067.85 -23,751.60 -5,467.20 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

23,478.39 2,828.40 1,203.70 

Konstruksi 1,913,650.96 905,754.90 143,320.70 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

3,966,124.72 154,344.60 -254,280.60 

Transportasi dan Pergudangan 1,365,085.23 599,979.90 -292,641.90 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 637,513.31 85,991.90 -72,855.80 

Informasi dan Komunikasi 534,446.23 855,653.70 -367,382.10 

Jasa Keuangan dan Asuransi 777,988.54 369,893.30 -161,754.80 

Real Estat 327,214.53 11,567.00 -43,297.70 

Jasa Perusahaan 109,915.76 40,348.50 -20,761.40 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

798,867.00 -518,589.60 39,784.00 

Jasa Pendidikan 770,742.93 999,506.30 198,913.40 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 241,468.89 274,170.10 -18,273.10 

Jasa lainnya 454,931.47 240,767.60 -56,502.80 

Sumber: hasil perhitungan 

National Share (NS), Industry Mix (IM) dan Regional Shift (RS) pada tabel di atas, 

merupakan tiga komponen dalam analisis shift share. Tampak pada tabel di atas, 

sektor industri pengolahan di MCR merupakan sektor dengan share paling besar 

bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan komponen IM, sektor yang 

tumbuh paling cepat di wilayah MCR adalah sektor Jasa pendidikan. Dan sektor 
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yang paling memiliki daya saing berdasarkan komponen RS adalah sektor jasa 

pendidikan.  

Tiga komponen dari analisis shift-share digunakan untuk menentukan sektor mana 

yang dapat dijadikan sektor prioritas, kombinasi sektor yang dapat dijadikan sektor 

prioritas adalah sektor yang memiliki nilai NS positif, IM positif dan RS positif. Kriteria 

tersebut memberikan signal bahwa sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang 

memiliki tingkat kontribusi terhadap wilayah MCR yang sama dengan wilayah 

preferensi (Provinsi Jawa Barat), memiliki pertumbuhan yang lebih cepat bila 

dibandingkan dengan pertumbuhan sektor tersebut di Jawa Barat dan memilki 

daya saing yang tinggi. Sektor-sektor di MCR yang memenuhi kriteria tersebut 

adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 

sektor Konstruksi; dan sektor Jasa Pendidikan.  

Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Metropolitan Cirebon Raya 

Model rasio pertumbuhan merupakan model yang dapat melihat kondisi eksisting 

sektor-sektor ekonomi dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

output. Model rasio pertumbuhan digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan 

ekonomi terutama struktur ekonomi suatu wilayah yang menekankan pada kriteria 

pertumbuhan baik secara eksternal (propinsi) maupun internal (wilayah studi). 

Model Rasio Pertumbuhan dapat dibagi menjadi dua yaitu : rasio pertumbuhan 

wilayah referensi (RPR) dan rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs). Rasio 

pertumbuhan wilayah referensi (RPR) adalah rasio yang  membandingkan masing-

masing sektor kegiatan dengan dalam konteks propinsi (wilayah referensi) dengan 

PDRB total propinsi. Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) adalah rasio yang 

membandingkan suatu sektor kegiatan wilayah studi dengan pertumbuhan 

kegiatan yang bersangkutan pada tingkat propinsi.  

Berdasarkan analisis Rasio Pertumbuhan Referensi (RPR) Metropolitan Cirebon 

Raya, sektor yang menunjukkan pertumbuhan lebih besar dari pada pertumbuhan 

total output (PDRB) Metropolitan Cirebon Raya diantaranya:  

1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

2. Konstruksi 

3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

4. Transportasi dan Pergudangan 

5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

6. Informasi dan Komunikasi 

7. Jasa Keuangan dan Asuransi 

8. Real Estat 

9. Jasa Perusahaan 

10. Jasa Pendidikan 

11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

12. Jasa lainnya 

Berdasarkan analisis dari Rasio Pertumbuhan Studi (RPs) Metropolitan Cirebon Raya 

(MCR), terdapat enam belas sektor yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi 



107 

 

daripada pertumbuhan sektor di propinsi dan hanya Sektor Pertambangan dan 

Galian yang memiliki pertumbuhan lebih rendah dari pertumbuhan sektor di 

propinsi (Nilai RPs negatif). Hasil Perhitungan MRP sejalan dengan analisis Shift 

Share, bahwa sektor dominan pertumbuhan di Metropolitan Cirebon adalah 

Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Limbah dan Daur Ulang; Sektor Konstruksi; dan 

Sektor Jasa Pendidikan.  

Tabel 4.4 

Rasio Pertumbuhan Referensi dan Rasio Pertumbuhan Studi 

Sektor RPR RPS 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.21 1.15 

Pertambangan dan Penggalian -0.23 -2.77 

Industri Pengolahan 0.92 0.38 

Pengadaan Listrik dan Gas 0.53 0.79 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1.12 1.05 

Konstruksi 1.47 1.05 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.04 0.94 

Transportasi dan Pergudangan 1.44 0.85 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.13 0.90 

Informasi dan Komunikasi 2.60 0.74 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.48 0.86 

Real Estat 1.04 0.87 

Jasa Perusahaan 1.37 0.86 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0.35 1.14 

Jasa Pendidikan 2.30 1.11 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.14 0.96 

Jasa lainnya 1.53 0.92 

Sumber: hasil perhitungan 

4.1.2 Analisis Basis Ekonomi dan Multiplier Perekonomian 

Bagian ini menjelaskan basis ekonomi dan multiplier perekonomian yang dilihat 

berdasarkan lapangan usaha dengan menggunakan perhitungan LQ yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. Nilai LQ yang telah dihitung selama periode 2012 sampai 

2015 dan menghitung rata-rata perubahan tiap tahunnya, akan didapatkan 

informasi arah perkembangan sektor-sektor basis ataupun non basis dalam 

perekonomian, apakah sektor tersebut semakin terkonsentrasi ataukah tidak. 

Informasi ini memberikan signal sektor yang perlu diberikan perhatian khusus dan 

sektor mana yang sudah secara mandiri memperkuat perekonomian wilayah. 

Dengan menggabungkan nilai LQ tahun 2015 dan rata-rata perubahan nilai LQ 

selama periode 2012-2015, dihasilkan Gambar 4.1, sebuah matriks yang akan 

mengelompokkan sektor-sektor menjadi 4 kelompok (kuadran). Sektor yang 

berada di kuadran kanan atas merupakan sektor-sektor basis dan semakin 

terkonsentrasi selama periode analisis. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor 

yang merupakan andalan bagi perekonomian wilayah dan memiliki performa 
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yang semakin baik. Sektor di kuadran kanan bawah, merupakan sektor yang 

belum menjadi sektor basis namun selama periode analisis memiliki 

perkembangan yang semakin baik. Bila trend ini dapat dipertahankankan, sektor-

sektor ini akan menjadi sektor basis di masa yang akan datang. Sektor yang 

berada di kuadran kiri atas, merupakan sektor basis yang selama periode analisis 

mengalami tingkat konsentrasi yang menurun. Sektor yang berada di kuadran kiri 

bawah, merupakan sektor non basis yang terus mengalami penurunan 

performanya dalam memenuhi kebutuhan wilayah, dan sektor-sektor ini 

merupakan sektor yang perlu diberikan perhatian khusus agar perekonomian 

wilayah lebih seimbang dan efisien.  

Gambar 4.1 

Sebaran Nilai LQ 2015 dan Perubahan Rata-Rata 2012 - 2015 

 

Sumber: Hasil perhitungan 

Gambar di atas memperlihatkan bahwa kabupaten kota di wilayah Metropolitan 

Cirebon Raya (MCR) memiliki sebaran karakteristik sektor basis dan non basis yang 

berbeda. Mayoritas sektor-sektor di Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan dan 

Kabupaten Majalengka merupakan sektor basis, namun perkembangan sektor 

tersebut selama periode 2012-2015 terlihat menurun. Di Kabupaten Cirebon, 

Kabupaten Indramayu dan wilayah MCR, terlihat cukup banyak sektor basis yang 

menunjukkan perkembangan baik. Gambar 4.2 berikut memperlihatkan lebih 

detail posisi masing-masing sektor dalam kuadran di tiap wilayah. Di gambar 

tersebut, diperlihatkan juga besarnya PDRB dari tiap sektor yang direpresentasikan 

oleh lingkaran dengan berbagai ukuran, semakin besar ukuran lingkaran dari 

sebuah sektor maka nilai PDRB nya pun semakin besar. 

  

 -

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

 3,5

 4,0

 4,5

 5,0

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

LQ
 2

0
1

5

Rata-rata Perubahan 2012-2015

Kab Cirebon

Kota Cirebon

Kab Kuningan

Kab Indramayu

Kab Majalengka

MCR



109 

 

Gambar 4.2 

Matriks Nilai LQ 2015 dan Perubahan LQ 2011 – 2015  

 

Sumber: Hasil pengolahan 

Keterangan: 
(A)Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (B) Pertambangan dan Penggalian;(C) Industri Pengolahan; (D) Pengadaan Listrik dan Gas; 

(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (F) Konstruksi; (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor; (H) Transportasi dan Pergudangan; (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (J) Informasi dan Komunikasi; (K) 

Jasa Keuangan dan Asuransi; (L) Real Estat; (M,N) Jasa Perusahaan; (O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib; (P) Jasa Pendidikan; (Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (R,S,T,U) Jasa lainnya 
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Salah satu signal peringatan dari gambar di atas adalah posisi dari sektor industri 

pengolahan (C) dan sektor informasi dan komunikasi (J) yang berada di kuadran 

kiri bawah.  Kedua sektor ini haruslah diperhatikan secara khusus karena 

kebutuhan barang dan jasa dari kedua sektor di wilayah MCR tentunya akan 

semakin besar seiring dengan optimisme pembangunan yang lebih baik di MCR. 

Dasar lainnya adalah bahwa keseimbangan dan efesiensi sektor-sektor dalam 

perekonomian akan mendukung keberlangsungan perekonomian yang lebih 

stabil bagi wilayahnya.  

Perhitungan efek multiplier dari masing-masing sektor basis yang ada di wilayah 

MCR diperlihatkan pada Tabel 4.5. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa kontribusi 

sektor basis terhadap PDRB MCR berkisar pada angka 16 – 17 persen dan multiplier 

Perekonomian sektor basis di MCR relatif cukup besar untuk ukuran suatu kawasan 

metropolitan, yaitu berkisar antara 5, 6 hingga 6,2. 

Tabel 4.5 

Multiplier Sektor Basis 

Sectoral Basic Activity 

Cirebon Raya 
2011 2012 2013 2014 2015 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

 8,139,761.71   8,665,384.01   9,070,551.17   9,187,545.15   9,200,545.54  

Pertambangan dan 

Penggalian 

 5,480,539.54   6,530,905.48   6,970,153.03   7,040,734.37   7,191,665.22  

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang 

 11,802.89   13,969.11   17,469.20   18,966.67   21,354.78  

Transportasi dan 

Pergudangan 

 846,099.33   859,802.24   1,022,221.55   1,090,100.91   1,158,931.87  

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

 723,214.94   779,470.31   853,433.56   870,230.89   985,060.27  

Real Estat  91,300.19   93,885.37   114,184.62   130,163.04   145,158.03  

Jasa Perusahaan  32,473.77   36,582.61   41,245.82   43,658.04   49,019.06  

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

 654,665.57   766,123.08   818,629.91   864,373.89   884,445.80  

Jasa Pendidikan  801,726.72   983,719.06   1,240,449.68   1,428,349.75   1,633,218.04  

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

 324,595.85   363,835.24   417,451.29   480,411.71   526,779.35  

Total MCR 17,106,180.52  19,093,676.52  20,565,789.84  21,154,534.42  21,796,177.96  

Persentase Basis 

Terhadap PDRB MCR 

 15.99   17.07   17.66   17.28   17.12  

Multiplier PDRB  6.25   5.86   5.66   5.79   5.84  

Sumber : Pengolahan Data 

Peningkatan investasi agar kontribusi sektor basis terus bertambah merupakan hal 

yang harus diupayakan. Multiplier yang cukup besar untuk suatu metropolitan, 

menambah optimisme bagi upaya peningkatan investasi di sektor basis. Semakin 
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besar kontribusi sektor tersebut, tentunya memberikan dampak yang lebih besar 

pula bagi perekonomian MCR. Dominasi sektor non basis yang cukup besar pada 

saat ini bagi perekonomian MCR akan mempersulit pembangunan wilayah 

metropolitan yang mandiri.   

4.1.3 Analisis Model Pertumbuhan Ekonomi  

Sub bab ini akan membahas model pertumbuhan Kabupaten dan Kota di MCR 

dan model pertumbuhan MCR. Pertumbuhan ekonomi diproksikan dengan PDRB 

perkapita dan investasi diproksikan dengan investasi perkapita. Hasil dari  

pengolahan data yang dilakukan memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

tiap kabupaten kota di MCR kecuali Kabupaten Cirebon, dipengaruhi secara 

signifikan oleh investasi di kabupaten kotanya masing-masing.  

Besaran dampak peningkatan investasi di kabupaten kota wilayah MCR dapat 

dilihat dari elastisitas variabel investasi yang dihasilkan dari model pertumbuhan ini. 

Kabupaten Majalengka memiliki elastisitas investasi tertinggi dibandingkan 

dengan Kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 1,514, yang berarti setiap kenaikan 

1 persen besaran investasi di Kabupaten Majalengka akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 1,514 persen. Dan elastisitas investasi yang paling 

kecil dimiliki oleh Kabupaten Cirebon, dengan nilai 0,189 persen, yang berarti 

setiap kenaikan 1 persen besaran investasi di Kabupaten Cirebeon akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,189 persen 

Berdasarkan hasil persamaan model pertumbuhan Kabupaten/Kota di MCR, 

diindikasikan bahwa investasi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka 

memiliki pengaruh cukup besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 

MCR. Setiap Kabupaten/Kota di MCR perlu menumbuhkan investasi ketika 

pertumbuhan penduduk bertambah. Khususnya Kabupaten Cirebon, yang harus 

meningkatkan investasinya dikarenakan memiliki nilai capital deepening paling 

kecil dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di MCR. Sehingga upaya 

peningkatan iklim investasi yang kondusif di setiap Kabupaten/Kota di MCR harus 

diupayakan secara serius.  

Iklim investasi merupakan suatu proses jangka panjang yang senantiasa berjalan 

searah dengan perkembangan usaha. Iklim investasi tidak hanya 

dipertimbangkan pada awal rencana investasi, akan tetapi merupakan variabel 

strategis yang akan menentukan keberhasilan investasi. Peranan pemerintah 

menjadi sangat vital dalam setiap proses penanaman modal, bahkan 

rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian 

kegiatan investasi di daerah.  
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Tabel 4.6 

Model Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Metropolitan Cirebon Raya 

Dependent Variable: (PDRB?/POP?) 

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights) 

Sample: 2011 2015 

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   
C 16449486 25.37583 0 

(INV/POP)_CIREBON_KAB 0.189847 0.606114 0.5535 

(INV/POP)_KUNINGAN 1.016277 8.354378 0 

(INV/POP)_INDRAMAYU 6.35E-01 4.64359 0.0003 

(INV /POP)_MAJALENGKA 1.514694 26.92762 0 

(INV/POP)_CIREBON_KOTA 0.731995 4.779632 0.0002 

Fixed Effects (Cross)       

_CIREBON_KAB—C -5422305   

_KUNINGAN—C -8353062   

_INDRAMAYU—C 11218797   

_MAJALENGKA—C -7799771   

_CIREBON_KOTA—C 10356342   

  
Weighted 

Statistics 
    

R-squared 0.997574 

    Mean 

dependent 

var 

43327850 

Adjusted R-squared 0.996118 

    S.D. 

dependent 

var 

37856258 

S.E. of regression 799373.9 

    Sum 

squared 

resid 

9.58E+12 

F-statistic 685.2988 

    Durbin-

Watson 

stat 

2.35832 

Prob(F-statistic) 0     

Sumber : Pengolahan Data 

Model lain yang dibangun adalah model pertumbuhan ekonomi Metropolitan 

Cirebon Raya, model ini mencoba melihat pengaruh investasi di MCR terhadap 

pertumbuhan ekonomi di MCR. Pengolahan yang dihasilkan menunjukkan bahwa 

investasi mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Besaran elastisitas dari investasi adalah sebesar  0.773, yang berarti setiap kenaikan 

1% dari investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Metropolitan Cirebon 

Raya sebesar 0,773%.  

Peningkatan investasi menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di Metropolitan Cirebon Raya. Hal ini dikonfirmasi oleh dua model 

pertumbuhan di atas, dimana model tersebut menunjukkan bahwa dengan 

capital deepening akan menjamin pertumbuhan wilayah Metropolitan Cirebon.  

Iklim investasi menjadi peranan penting di wilayah Metropolitan Cirebon Raya, 

melalui investasi akan tercipta usaha-usaha baru yang akan menggerakan 

perekonomian daerah. Selain itu, akan mendorong ekonomi lokal melalui sektor 

keuangan dan sektor jasa/pelayanan. Investasi akan tergerak apabila wilayah 
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Metropolitan Cirebon Raya terus menggali sumber-sumber potensi yang ada dan 

pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Tabel 4.7 

Model Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

 Dependent Variable: (PDRB?/POP?) 

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights) 

Sample: 2011 2015 

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   

C 16102484 26.66912 0 

INV?/POP? 0.77307 9.008731 0 

Fixed Effects (Cross) 
   

_CIREBON_KAB—C -7992288 
  

_KUNINGAN—C -7258380 
  

_INDRAMAYU—C 10663958 
  

_MAJALENGKA—C -5403596 
  

_CIREBON_KOTA—C 9990305     
 

Weighted 

Statistics 

  

R-squared 0.996918     Mean 

dependent 

var 

23821725 

Adjusted R-squared 0.996108     S.D. 

dependent 

var 

9935006 

S.E. of regression 792854.6     Sum 

squared 

resid 

1.19E+13 

F-statistic 1229.349     Durbin-

Watson 

stat 

1.99151 

Prob(F-statistic) 0     

Sumber : Pengolahan Data 

4.2 Analisis Kebutuhan Investasi Daerah di Wilayah Metropolitan 

Cirebon Raya 

4.2.1 Analisis ICOR  

Seperti yang telah di jelaskan pada Bab 1, bahwa kebutuhan akan investasi  

menjadi bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Pentingnya peran investasi - khususnya investasi swasta - tidak lepas dari 

keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai/mendanai 

kebutuhan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu setiap pemerintah daerah 

berusaha untuk mendorong peningkatan iklim investasi di daerahnya masing-

masing. 

Pentingnya peningkatan iklim investasi daerah - melalui penyederhanaan 

prosedur perijinan investasi - merupakan pola yang  banyak di lakukan oleh setiap 

pemerintahan daerah di Indonesia saat ini. Kesadaran bahwa persaingan dalam 

era otonomi daerah adalah persaingan yang bersifat monopolistis  - dimana fokus 
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persaingan ditekankan pada persaiangan non harga, yaitu melalui kemudahan 

aturan dan memberikan insentif bagi para pelaku usaha yang akan berinvestasi 

di daerah.  

Selain kemudahan iklim investasi, kebutuhan akan investasi untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan juga dipengaruhi oleh 

produktivitas dari investasi itu sendiri. Produktivitas investasi akan menentukan 

seberapa besar output perekonomian yang mampu diciptakan untuk setiap 

investasi yang ditanamkan - pengertian lain dari produktivitas investasi adalah 

sebarapa besar kebutuhan investasi yang diperlukan untuk menciptakan satu 

satuan output dalam perekonomian, yang biasa di sebut sebagai ICOR 

(increamental capital output ratio). 

ICOR merupakan salah satu indikator penting dalam ruang lingkup kebijakan 

investasi, karena ICOR mencerminkan produktivitas dari investasi untuk 

menghasilkan output perekonomian. Pemerintah daerah bisa mengambil 

berbagai kebijkan yang lebih tepat, terkait dengan peningkatan iklim investasi 

didaerahnya, ketika mereka telah mengetahui seberapa besar tingkat 

produktivitas dari setiap rupiah investasi yang ditanamkan di daerahnya.  

Dalam bidang perencanaan pembangunan informasi besaran ICOR menjadi 

salah satu kebutuhan yang mendesak, agar para pengambil kebijkan bisa 

mengetahui seberapa besar berapa kebutuhan investasi yang harus dipenuhi 

agar bisa mencapai target pertumbuhan yang direncanakan. Seperti yang telah 

dijelaskan pada model persamaan Harold-Domar di Bab 1, bahwa kebutuhan 

investasi untuk mencapai target pertumbuhan tertentu bisa ditentukan dengan 

mengalikan antara besaran ICOR dengan target pertumbuhan ekonominya, 

seperti yang dirumuskan sebagai berikut: 

𝐺𝑌 =  
𝐼𝑟𝑒𝑞

𝐼𝐶𝑂𝑅
 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐼𝑟𝑒𝑞 = 𝐼𝐶𝑂𝑅 𝐺𝑌 

dimana: 

𝐼𝐶𝑂𝑅 =  ∆𝐼
∆𝑌⁄  𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑑(𝐼)  =  𝐼𝐶𝑂𝑅  𝑑(𝑌) 

Dengan menggunakan rumus di atas kita bisa mengilustrasikan secara sederhana 

bagaimana keterkaitan antara target pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan 

investasinya. Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditargetkan sebesar 6%, 

dengan asumsi bahwa besaran ICOR adalah 3, maka akan dibutuhkan besarn 

investasi sebesar 18% (3 x 6%) dari total PDRB daerah yang bersangkutan. Jika 

kemampuan pemerintah daerah (dan juga pemerintah pusat) untuk 

menciptakan investasi (dalam bentuk belanja  modal dalam APBD) hanya sebesar 

4% dari total PDRB, maka pemerintah daerah harus bisa menciptakan iklim 

investasi yang mampu untuk menarik besaran investasi sebanyak 14% dari total 

PDRB daerah. 
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Berdasarkan rumus di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, semakin kecil 

nilai ICOR dari suatu daerah maka produktivitas modal/investasi dari daerah 

tersebut semakin besar, dan sebaliknya jika nilai ICOR nya makin besar maka 

produktivitas investasinya semakin kecil. JAtau dengan kata lain dapat juga 

disimpulkan bahwa jika nilai ICOR suatu daerah semakin kecil, maka besaran 

investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan tertentu semakin 

kecil dibandingkan dengan daerah yang memiliki nilai ICOR yang lebih besar. 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka menjadi sangat penting bagi suatu daerah 

yang sedang menghitung kebutuhan investasi bagi pembangunan di daerahnya 

untuk mengetahui berapa besaran ICOR di daerahnya.  Begitu juga dengan 

kabupaten/kota di Kawasan Metropolitan Cirebon Raya (MCR), kebutuhan 

investasi bagi pembangunan di masing-masing kabupaten/kota di MCR akan 

sangat ditentukan oleh besaran ICOR dari masing-masing kabupaten/kota.   

Tabel di bawah ini menunjukkan persamaan regresi (yang menggambarkan 

keterkaitan behavioral) dari faktor-faktor yang menjadi penentu investasi di 

kabupaten/kota di kawasan MCR. Investasi di kabupaten/kota di Kawasan MCR 

diasumsikan dipengaruhi oleh besarnya faktor sosial dan ekonomi di bawah ini: 

 Besaran investasi dipengaruhi oleh besarnya penduduk di masing-masing 

daerah. Dasar dari pengambilan variabel ini adalah teori mengenai 

capital widening - kebutuhan investasi untuk mengimbangi peningkatan 

pertumbuhan penduduk   

 Besaran investasi juga dipengaruhi oleh besarnya upah minimum nominal 

kabupaten/kota. Dasar dari pengambilan variabel ini adalah teori 

mengenai daya tarik investasi - salah satu daya tarik investasi berdasarkan 

teori comparative advantage adalah rendahnya upah di suatu daerah. 

 Besaran investasi juga dipengaruhi oleh besarnya target pertumbuhan 

ekonomi yang hendak di capai oleh perekonomian - yang didekati oleh 

perubahan PDRB. Variabel keterkaitan pertumbuhan ekonomi (perubahan 

PDRB) dengan besaran investasi dijelaskan dalam teori Harold-Domar, 

seperti rumus ICOR di atas. Variabel target investasi inilah yang akan 

memberikan besaran ICOR di masing-masing kabupaten/kota di kawasan 

MCR. 

Hasil persamaan regresi panel data  linier mengenai determinan investasi di 

Kabupaten/kota ditunjukkan seperti pada tabel 4.8. di bawah ini. Berdasarkan 

parameter yang dihasilkan dari hubungan antara perubahan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) setiap kabupaten/kota memiliki hubungan positif dan 

signikan terhadap besaran investasi di setiap kabupaten/kota di Kawasan MCR. 

Parameter regresi dari variabel PDRB dalam tabel 4.8. menunjukkan besarnya nilai  

ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yang menjadi ukuran dari produktivitas 

investasi di masing-masing kabupaten/kota di Kawasan MCR.  
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Tabel 4.8 

Model Determinan Investasi di Kabupaten/Kota di MCR 

Dependent Variable: LOG(INV?) 

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights) 

Sample: 2011 2015       

        

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

C 15.93838 37.29447 0.427366 

LOG(POP?) -6.809801 3.545773 -1.920541 

LOG(UMK?) 0.095928 0.312291 0.307176 

LOG(PDRB_CIREBON_KAB) 3.623738 0.925604 3.914997 

LOG(PDRB_KUNINGAN) 3.518625 0.894444 3.933886 

LOG(PDRB_INDRAMAYU) 3.489571 0.887202 3.933231 

LOG(PDRB_MAJALENGKA) 3.516382 0.895502 3.926715 

LOG(PDRB_CIREBON_KOTA) 3.252329 0.813315 3.998857 

  Weighted Statistics   

R-squared 0.95749 Mean dependent var 41.17537 

Adjusted R-squared 0.93998 S.D. dependent var 19.77932 

S.E. of regression 0.16422 Sum squared resid 0.458487 

F-statistic 54.7008 Durbin-Watson stat 2.179564 

Prob(F-statistic) 0.00000     

Sumber: hasil perhitungan 

Berdasarkan hasil regresi panel data tersebut,  dengan mengasumsikan bahwa 

nilai elastisitas dari PDRB terhadap investasi sama dengan nilai ICRO, maka 

diperoleh bahwa besaran ICOR di masing-masing Kabupaten/Kota di 

Metropolitan Cirebon adalah sebagai berikut: 

 Elastisitas PDRB terhadap investasi dari Kabupaten Cirebon 3,6 artinya bahwa 

setiap kenaikan 1% dalam PDRB  Kabupaten Cirebon mampu meningkatkan 

investasi Kabupaten Cirebon sebesar 3,6%. Dalam arti ICOR angka 3,6 tersebut 

menunjukkan kebutuhan investasi untuk setiap kenaikan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 1 % adalah dibutuhkan kenaikan investasi daerah sebesar 

3,6%.   

 Kabupaten Kuningan 3,5 artinya bahwa setiap kenaikan 1% dalam PDRB 

Kabupaten Kuningan dalam PDRB mampu meningkatkan investasi Kabupaten 

Kuningan sebesar 3,5%. Dalam arti ICOR angka 3,5 tersebut menunjukkan 

kebutuhan investasi untuk setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % 

adalah dibutuhkan kenaikan investasi daerah sebesar 3,5%.   

 Kabupaten Indramayu 3,48 artinya bahwa setiap kenaikan 1% dalam PDRB 

Kabupaten Indramayu mampu meningkatkan investasi Kabupaten Indramayu 

sebesar 3,48%. Dalam arti ICOR angka 3,48 tersebut menunjukkan kebutuhan 

investasi untuk setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % adalah 

dibutuhkan kenaikan investasi daerah sebesar 3,48%.   

 Kabupaten Majalengka 3,5 artinya bahwa setiap kenaikan 1% dalam PDRB 

Kabupaten Majalengka mampu meningkatkan investasi Kabupaten 

Majalengka sebesar 3,5%. Dalam arti ICOR angka 3,5 tersebut menunjukkan 

kebutuhan investasi untuk setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % 

adalah dibutuhkan kenaikan investasi daerah sebesar 3,5%.   
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 Kota Cirebon 3,2 artinya bahwa setiap kenaikan 1% dalam PDRB Kota Cirebon 

mampu meningkatkan investasi Kota Cirebon sebesar 3,2%. Dalam arti ICOR 

angka 3,2 tersebut menunjukkan kebutuhan investasi untuk setiap kenaikan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % adalah dibutuhkan kenaikan investasi 

daerah sebesar 3,2%.   

Berdasarkan hasil regresi di atas, Kabupaten Cirebon memiliki sensitivitas terbesar 

terhadap perubahan investasi untuk setiap persentase pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi di daerahnya. Dengan kata lain, elastisitas perubahan  PDRB 

terhadap perubahan investasi di Kabupaten Cirebon lebih besar dibandingkan 

dengan di Kabupaten/kota lainnya di wilayah MCR. 

Tabel 4.9 

Model Determinan Investasi di MCR 

Dependent Variable: LOG(INV?) 

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights) 

Sample: 2011 2015       

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

C 50.16659 56.00677 0.895724 

LOG(PDRB?) 3.730905 1.076508 3.465747 

LOG(POP?) -9.872778 5.443833 -1.813572 

LOG(UMK?) 0.139003 0.337231 0.41219 

Fixed Effects (Cross)       

_CIREBON_KAB—C 6.44573     

_KUNINGAN—C 1.238286     

_INDRAMAYU--C 1.435522     

_MAJALENGKA--C 1.470887     

_CIREBON_KOTA--C -10.59043     

  Weighted Statistics   

R-squared 0.955355 Mean dependent var 40.09066 

Adjusted R-squared 0.936971 S.D. dependent var 18.87130 

S.E. of regression 0.163209 Sum squared resid 0.452831 

F-statistic 51.96837 Durbin-Watson stat 2.200863 

Prob(F-statistic) 0.000000     

Sumber: hasil perhitungan 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa investasi di wilayah Metropolitan Cirebon 

Raya secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Hasil regresi dalam tabel menunjukkan besaran elastisitas di wilayah MCR, 

dimana kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi di MCR mampu meningkatkan 

investasi sebesar 3,7%.  Dalam arti ICOR angka 3,7 tersebut menunjukkan 

kebutuhan investasi untuk setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % di 

kawasan MCR adalah sebesar 3,7%.   

Membandingkan tabel 4.8 dengan tabel 4.9 di atas, tampak bahwa wilayah MCR 

memiliki nilai elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan masing-masing 

kabupaten/kota di dalam wilayah MCR. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa wilayah MCR memiliki skala ekonomis yang lebih baik dibandingkan 

dengan masing-masing kabupaten/kota.  
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4.2.2 Analisis ICOR Basis Ekonomi 

Kebutuhan informasi mengenai besaran ICOR untuk aktivitas sektor basis 

dimaksudkan untuk mengetahui prioritas target investasi minimal yang harus 

dipenuhi oleh masing-masing kabupaten/kota di Kawasan MCR. Selain itu 

penentuan besaran ICOR dari aktivitas sektor basis juga dimaksudkan sebagai 

pembuktian bahwa produktivitas dari investasi di sektor basis harus lebih besar 

dibandingkan dengan aktivitas sektor-sektor lainnya - akan dibuktikan dengan nilai 

ICOR yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai ICOR perekonomian secara 

keseluruhan.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka analisis ICOR tidak cukup hanya terbatas 

pada perhitungan ICOR pada level kabupaten/kota atau suatu entitas 

perekonomian saja, melainkan juga pada sektor-sektor yang menjadi andalan 

perekonomian wilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi lebih mendalam mengenai efisiensi di tingkat sektor. Lebih lanjut, dengan 

diketahuinya ICOR pada tataran sektoral, khususnya yang menjadi sektor 

andalan, maka dapat diperoleh proyeksi kebutuhan investasi jangka panjang 

untuk sektor-sektor basis tersebut.  

Sub bagian ini menjelaskan dua aspek, yaitu besaran ekonomi sektor basis di setiap 

kabupaten/kota di wilayah MCR serta kebutuhan investasi sektor basis di wilayah 

MCR. Tabel 4.10 hingga 4.14. menggambarkan perekonomian sektor basis di 

masing-masing kabupaten/kota di wilayah MCR, sedangkan tabel 4.15. 

memberikan angka ICOR dari seluruh sektor basis yang ada di Kabupaten/Kota di 

Kawasan MCR. 

1. Kontribusi Ekonomi Sektor Basis Kota Cirebon 

Aktivitas sektor basis beserta potensi kemampuan ekspor sektor-sektor basis di Kota 

Cirebon ditunjukkan seperti pada tabel 4.10. Berdasarkan tabel tersebut kita tidak 

hanya mengetahui berbagai jenis sektor basis yang ada di Kota Cirebon, akan 

tetapi sekaligus mengetahui perkembangan besaran nilai potensi ekspor dari 

masing-masing sektor basis yang ada. Berdasarkankan tabel tersebut terlihat 

bahwa meskipun secara nominal terjadi kenaikan dalam potensi ekspor sektor-

sektor basis di Kota Cirebon, akan tetapi persentase sektor basis terhadap total 

PDRB Kota Cirebon cenderung terus mengalami penurunan - dari 45,45% ditahun 

2011 menjadi sebesar 42,9% di tahun 2015.  

Berdasarkan tabel 4.10 juga kita dapat mengetahui bahwa sektor Perdagangan 

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor basis 

tertinggi di Kota Cirebon dalam memenuhi kebutuhan daerah lain. Kontribusi 

sektor perdagangan ini mencapai hampir sebesar 39% dari potensi ekspor yang 

bisa dikonsumsi oleh masyarakat di luar Kota Cirebon. Kemudian sektor basis 

lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan daerah lain adalah Sektor Transportasi 

dan Pergudangan, serta Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Rata-rata 

sumbangan output 3 sektor terbesar dari sektor basis di Kota Cirebon (yaitu sektor 
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Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;  Sektor Jasa 

Keuangan dan Asuransi; serta Sektor Transportasi dan Pergudangan) adalah lebih 

dari 71,87%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi ekspor terbesar 

dari Kota Cirebon berasal dari ke tiga sektor tersebut.  

Selain ketiga sektor basis tersebut, beberapa sektor lain Kota Cirebon juga dapat 

melakukan ekspor. Akan tetapi nilai potensi ekspor sektor-sektor basis lainnya relatif 

lebih kecil bila dibandingkan dengan ketiga sektor sebelumnya. Sektor-sektor basis 

lainnya diantaranya adalah Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang; Sektor Jasa Lainnya; serta Sektor Jasa Perusahaan.   

Ada juga sektor basis perekonomian Kota Cirebon yang cenderung memiliki 

konsistensi kenaikan potensi ekspor setiap tahunnnya - meskipun share dari sektor-

sektor ini tidak terlalu besar dalam perekonomian sektor basis kota. Sektor-sektor 

basis yang memiliki konsistensi kenaikan pada potensi ekspornya adalah Sektor 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum;  Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa Pendidikan; 

serta Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Jika Pemerintah Daerah Kota 

Cirebon mampu menjaga kondisi permintaan terhadap ke enam sektor ini, maka 

sektor-sektor ini diharapkan mampu menjadi sektor potensial bagi sumber 

pertumbuhan perekonomian Kota Cirebon di masa yang akan datang.    
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Tabel 4.10 

Sektor Basis Kota Cirebon (juta Rp) 

Sektor 2011 2012 2013 2014 2015 

Pengadaan Listrik dan Gas 67,395.43 71,179.56 79,301.29 70,898.22 64,550.92 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

23,588.40 23,700.72 24,396.36 25,085.51 25,814.94 

Konstruksi 342,291.32 298,649.76 309,245.81 304,507.48 307,128.57 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

1,905,409.89 1,956,497.63 2,024,433.81 2,142,124.46 2,253,501.05 

Transportasi dan Pergudangan 709,089.72 715,593.58 728,457.17 737,644.28 752,188.48 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

251,691.38 266,038.93 288,536.34 305,174.77 320,615.81 

Informasi dan Komunikasi   223,419.86 245,838.05 232,007.23 265,079.00 301,757.76 

Jasa Keuangan dan Asuransi 859,101.20 902,369.76 1,018,256.73 1,026,956.81 1,073,182.94 

Jasa Perusahaan 50,949.47 51,153.90 53,536.11 55,856.41 58,466.12 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

181,449.80 189,392.11 190,602.84 222,041.83 219,469.51 

Jasa Pendidikan 73,752.77 76,615.85 85,340.03 86,552.18 89,562.41 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 127,105.35 138,555.63 149,304.65 177,001.54 195,085.25 

Jasa lainnya 37,467.59 28,071.83 26,661.60 28,483.69 30,945.74 

PDRB Basis 4,852,712.18 4,963,657.32 5,210,079.97 5,447,406.17 5,692,269.49 

% Sektor Basis terhadap total PDRB 45.45 43.89 43.92 43.44 42.90 

Sumber: hasil perhitungan 

2. Kontribusi Ekonomi Sektor Basis Kabupaten Cirebon 

Perkembangan nilai potensi ekspor di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada 

Tabel 4.11. Kontribusi sektor basis di Kabupaten Cirebon dapat dikatakan relatif 

stabil, dimana kontribusinya berada pada kisaran 24% selama periode 2011-2015.  

Sektor basis yang memiliki kontribusi paling besar di Kabupaten Cirebon adalah 

sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sedangkan kontributor paling kecil 

adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Tiga 

sektor kontributor utama di Kabupaten Cirebon selama periode analisis memiliki 

total rata-rata kontribusi sebesar 60%, namun perlu dicermati pula terlihat trend 

kontribusi dari tiga sektor utama ini menunjukkan arah yang menurun. Sektor-sektor 

tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan Transportasi 

dan Pergudangan.  

Tiga sektor basis utama di Kabupaten Cirebon ini, tentunya harus dapat 

mendukung keberlanjutan Metropolitan Cirebon Raya. Sektor transportasi dan 

pergudangan yang menjadi sektor basis dapat diupayakan menjadi pusat 

pergudangan barang-barang yang diproduksi di wilayah MCR. Pembagian peran 

bagi kabupaten kota di wilayah MCR yang sesuai dengan keunggulan komparasi 

tiap kabupaten kota, akan mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah 

MCR.  
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Tabel 4.11 

Sektor Basis Kabupaten Cirebon (juta Rp) 

Sektor 2011 2012 2013 2014 2015 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,087,527.02 2,152,139.93 2,200,731.10 2,134,336.17 1,985,449.18 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

495.14 799.60 1,106.94 835.00 704.17 

Konstruksi 759,825.87 881,125.99 947,213.37 990,359.14 1,118,012.70 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

256,929.24 49,011.49 50,960.09 134,151.99 135,045.41 

Transportasi dan Pergudangan 510,043.28 573,120.35 616,621.89 676,956.91 727,706.42 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

301,123.76 303,679.18 331,268.26 343,874.53 328,472.47 

Jasa Keuangan dan Asuransi 182,375.58 205,056.27 205,847.18 230,919.46 292,348.19 

Real Estat 264,345.20 274,392.60 278,500.50 296,208.87 305,406.70 

Jasa Perusahaan 83,557.04 90,063.30 96,556.72 106,614.76 114,660.85 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

195,448.79 247,971.30 248,954.20 258,656.53 261,351.78 

Jasa Pendidikan 378,053.14 447,921.42 526,350.01 595,465.56 659,364.09 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 232,137.63 260,005.01 288,756.09 333,265.09 362,588.22 

Jasa lainnya 340,026.39 365,373.98 390,147.54 423,687.82 467,024.50 

PDRB Basis 5,591,888.08 5,850,660.42 6,183,013.90 6,525,331.84 6,758,134.68 

% Sektor Basis terhadap total PDRB  24.72   24.52   24.69   24.80   24.49  

Sumber: hasil perhitungan 

3. Kontribusi Ekonomi Sektor Basis Kabupaten Indramayu 

Potensi ekspor di Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada Tabel 4.12. Kontribusi 

sektor basis di Kabupaten Indramayu memperlihatkan trend yang menurun 

dengan kontribusi berada pada kisaran 58% selama periode 2011-2015. 

Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor basis yang memberikan kontribusi 

sebesar 47% dan merupakan kontributor terbesar bagi PDRB sektor basis di 

Kabupaten Indramayu. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang serta sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor-sektor yang 

memberikan kontribusi paling kecil.  

Tiga sektor kontributor utama selain industri pengolahan adalah sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Kombinasi 

rata-rata kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap PDRB basis di Kabupaten 

Indramayu selama periode analisis adalah sebesar 91%. Nilai ini sangatlah besar 

dan hal ini dapat menyebabkan kerentanan perekonomian di Kabupaten 

Indramayu, dikarenakan ketidakseimbangan sektoral dalam perekonomian 

Kabupaten Indramayu.   

Tabel 4.12 

Sektor Basis Kabupaten Indramayu (Juta Rp) 

Sektor 2011 2012 2013 2014 2015 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

5,452,786.29 5,648,309.65 5,911,933.59 6,045,833.53 6,126,170.65 

Pertambangan dan Penggalian 7,056,350.02 7,863,857.47 8,172,384.17 8,321,851.21 8,446,306.25 
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Sektor 2011 2012 2013 2014 2015 

Industri Pengolahan 15,612,492.12 14,940,599.85 14,392,548.12 15,067,523.84 14,754,485.38 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

12,615.83 14,635.37 17,084.52 19,650.90 21,966.04 

Konstruksi 411,637.70 390,136.10 391,525.46 442,296.47 557,130.99 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

1,127,090.90 1,144,843.55 1,351,916.96 1,624,804.82 1,706,953.76 

Transportasi dan Pergudangan 24,180.99 4,160.28 40,787.29 79,891.24 88,284.80 

Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

93,337.99 106,726.30 118,869.46 134,694.90 139,795.39 

Jasa Perusahaan 12,916.21 14,029.73 12,925.47 12,092.92 13,515.57 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

489,988.22 524,731.55 530,445.74 550,941.18 581,903.16 

Jasa Pendidikan 190,796.20 232,571.27 261,679.91 290,315.45 326,088.39 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

30,391.75 28,460.48 29,696.61 29,187.99 32,256.73 

PDRB Basis 30,514,584.22 30,913,061.61 31,231,797.28 32,619,084.48 32,794,857.10 

% Sektor Basis terhadap total PDRB 61.27 60.15 59.09 58.81 57.88 

Sumber: hasil perhitungan 

4. Kontribusi Ekonomi Sektor Basis Kabupaten Kuningan 

Sektor ekonomi basis di Kabupaten Kuningan selama periode analisis 

memperlihatkan kontribusi yang relatif stabil seperti dapat dilihat pada Tabel 4.13, 

rata-rata kontribusi sektor basis tersebut berada pada kisaran 43%. Hal ini dapat 

diartikan pula bahwa potensi ekspor Kabupaten Kuningan memiliki trend yang 

relatif stabil, namun demikian sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai  

kontributor terbesar terhadap PDRB basis menunjukkan kontribusi yang relatif 

menurun meskipun secara nominal terus memperlihatkan nilai yang meningkat.  

Tiga kontributor utama terhadap PDRB basis adalah sektor Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan; sektor Transportasi dan Pergudangan; dan sektor Jasa Pendidikan. 

Khusus untuk sektor jasa pendidikan, perkembangan sektor ini dapat dikatakan 

sangat baik, kontribusi sektor ini terhadap PDRB basis memperlihatkan nilai yang 

semakin besar. Sektor jasa pendidikan yang terus meningkat ini merupakan modal 

untuk peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Kuningan yang pada akhirnya akan 

mendukung pula kualitas SDM di wilayah MCR. 

Tabel 4.13 

Sektor Basis Kabupaten Kuningan (Juta Rp) 

Sektor 2011 2012 2013 2014 2015 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,799,332.78 1,814,113.87 1,841,431.19 1,867,377.84 1,884,777.60 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

1,360.42 1,507.68 1,598.36 1,568.26 1,556.53 

Konstruksi 101,885.48 81,831.09 90,968.30 95,982.44 113,551.14 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

237,216.31 193,881.57 201,635.43 207,832.30 179,979.31 

Transportasi dan Pergudangan 934,465.12 990,323.24 1,055,734.28 1,138,268.95 1,228,930.35 

Informasi dan Komunikasi 121,165.17 128,783.60 138,550.61 152,321.02 167,872.25 

Jasa Keuangan dan Asuransi 275,894.50 297,085.40 324,263.67 332,270.42 360,566.47 

Real Estat 197,741.98 216,753.55 229,577.45 239,020.06 248,540.10 
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Sektor 2011 2012 2013 2014 2015 

Jasa Perusahaan 2,130.87 2,412.77 2,414.68 1,802.18 1,172.19 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

224,624.27 229,076.93 233,798.58 233,664.23 227,431.34 

Jasa Pendidikan 430,693.68 506,297.53 632,535.80 767,676.48 886,840.71 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 75,663.16 82,493.56 91,849.71 104,267.38 117,725.10 

Jasa lainnya 131,925.41 145,354.09 157,740.78 176,359.17 201,189.17 

PDRB Basis 4,534,099.15 4,689,914.87 5,002,098.84 5,318,410.73 5,620,132.28 

% Sektor Basis terhadap total PDRB 43.72 42.78 42.94 42.94 42.66 

Sumber: hasil perhitungan 

5. Kontribusi Ekonomi Sektor Basis Kabupaten Majalengka 

Kontribusi sektor basis di Kabupaten Majalengka memiliki nilai rata-rata sebesar 

31% dan terlihat mengalami penurunan di dua tahun terakhir periode analisis.  

Sektor yang menjadi kontributor adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan dengan rata-rata nilai kontribusi sebesar 55%. Sektor Konstruksi dan 

sektor Jasa Pendidikan merupakan dua sektor lainnya yang memberikan kontribusi 

cukup besar dengan rata-rata kontribusi sebesar 11% dan 9%. 

Sebagai sebuah perekonomian yang hanya ditopang sebagian besar oleh sektor 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Kabupaten Majalengka perlu  memikirkan 

secara serius pengembangan sektor lainnya. Karena sebuah perekonomian yang 

mandiri membutuhkan keseimbangan kontribusi sektor-sektor ekonomi, 

perekonomian yang memiliki ketimpangan antar sektornya akan menyebabkan 

ketergantungan terhadap barang dan jasa yang di produksi oleh wilayah lain, dan 

dalam kerangka wilayah MCR kemandirian tiap wilayah yang tercakup 

didalamnya merupakan modal bagi kemajuan dan keberlanjutan pembangunan 

di wilayah MCR. 

Tabel 4.14 

Sektor Basis Kabupaten Majalengka (Juta Rp) 

Sektor 2011 2012 2013 2014 2015 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,470,825.78 2,578,591.72 2,648,249.60 2,677,179.41 2,637,782.70 

Pertambangan dan Penggalian 47,691.37 87,139.60 112,105.88 34,560.26 39,231.62 

Konstruksi 313,821.75 481,013.57 533,246.37 620,852.29 760,243.25 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

276,042.30 181,365.94 249,994.11 350,456.40 401,471.81 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

116,100.51 122,563.55 138,471.23 149,871.43 149,526.75 

Informasi dan Komunikasi 92,971.63 71,434.11 69,719.67 63,662.40 52,504.06 

Jasa Keuangan dan Asuransi 98,743.35 88,552.88 87,381.34 79,994.92 74,466.02 

Real Estat 31,250.28 26,783.71 29,598.33 32,596.24 33,016.19 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

272,904.93 276,850.60 270,741.05 252,612.63 252,185.98 

Jasa Pendidikan 365,682.79 413,604.05 450,215.89 500,542.93 526,225.13 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 38,438.53 39,439.07 44,870.73 51,452.40 53,279.46 

Jasa lainnya 114,621.44 117,570.61 123,709.37 135,180.18 141,279.29 

PDRB Basis 4,239,094.66 4,484,909.42 4,758,303.56 4,948,961.49 5,121,212.27 

% Sektor Basis terhadap total PDRB 31.42 31.35 31.69 31.42 30.87 

Sumber: hasil perhitungan 
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Seperti yang telah diketahui secara teori, bahwa keberadaan sektor basis dalam 

perekonomian daerah menjadi sangat penting. Pentingnya peran sektor basis 

dalam perekonomian daerah dikarenakan sektor basis merupakan sumber 

pertumbuhan daerah - melalui kemampunannya untuk menarik sejumlah dana 

tertentu dari luar daerah. Dana yang berasal dari luar daerah akan berkontribusi 

dalam menghasilkan multiplier efek, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

perekonomian daerah.   

Oleh sebab itu, setelah kita mengetahui berbagai jenis sektor-sektor basis beserta 

perkembangannya dan juga kontribusinya dalam perekonomian di masing-

masing kabupaten/kota di Kawasan MCR, maka langkah selanjutnya adalah 

mengetahui kebutuhan investasi dari sektor basis yang ada di masing-masing 

kabupaten/kota. Seperti juga pada saat menghitung ICOR perekonomian secara 

keseluruhan (seperti yang di lakukan pada tabel 4.8. dan 4.9) maka langkah yang 

sama juga akan dilakukan, akan tetapi hanya difokuskan untuk sektor-sektor basis 

yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Kawasan MCR. 

Tabel 4.15. menunjukkan hasil persamaan regresi panel data untuk mengetahui 

seberapa besar nilai ICOR dari perekonomian sektor basis di masing-masing 

kabupaten/kota di Kawasan MCR. Hasil dari persamaan pada tabel 4.15. 

kemudian akan dibandingkan dengan hasip persamaan seperti pada tabel 4.9. 

(yaitu membandingkan nilai ICOR kabupaten/kota dengan nilai ICOR sektor basis 

kabupaten/kota di Kawasan MCR) untuk menjawab hipotesis apakah benar 

bahwa  produktivitas investasi di sektor basis lebih besar dibandingkan dengan 

perekonomian secara keseluruhan - atau nilai ICOR dari sektor-sektor basis lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai ICOR perekonomian secara keseluruhan.  

Berdasarkan hasil regresi panel data seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.15. dan  

dengan mengasumsikan bahwa nilai elastisitas dari sektor basis terhadap investasi 

sama dengan nilai ICOR, maka diperoleh bahwa besaran ICOR sektor basis di 

masing-masing Kabupaten/Kota di Metropolitan Cirebon adalah sebagai berikut: 

 Elastisitas perubahan sektor basis terhadap perubahan investasi dari 

Kabupaten Cirebon adalah sebesar 2,216. Artinya bahwa setiap kenaikan 1% 

dalam nilai tambah sektor basis di  Kabupaten Cirebon mampu meningkatkan 

investasi di Kabupaten Cirebon sebesar 2,216%. Dalam arti ICOR, angka 2,216 

tersebut menunjukkan kebutuhan investasi total di Kabupaten Cirebon untuk 

setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sektor basis sebesar 1 % adalah 

sebesar 2,216%.   

 Elastisitas perubahan sektor basis terhadap perubahan investasi di Kabupaten 

Kuningan adalah sebesar 2,186. Artinya bahwa setiap kenaikan 1% dalam nilai 

tambah sektor basis di Kabupaten Kuningan mampu meningkatkan investasi 

Kabupaten Kuningan sebesar 2,186%. Dalam arti ICOR, angka 2,186 tersebut 

menunjukkan kebutuhan investasi total di Kabupaten Kuningan untuk setiap 
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kenaikan pertumbuhan ekonomi sektor basis sebesar 1 % adalah sebesar 

2,186%.   

 Elastisitas perubahan sektor basis terhadap perubahan investasi di Kabupaten 

Indramayu adalah sebesar 2,08. Artinya bahwa setiap kenaikan 1% dalam nilai 

tambah sektor basis di Kabupaten Indramayu mampu meningkatkan investasi 

Kabupaten Indramayu sebesar 2,08%. Dalam arti ICOR, angka 2,08 tersebut 

menunjukkan kebutuhan investasi total di Kabupaten Indramayu untuk setiap 

kenaikan pertumbuhan ekonomi sektor basis sebesar 1 % adalah sebesar 

2,08%.   

 Elastisitas perubahan sektor basis terhadap perubahan investasi di Kabupaten 

Majalengka adalah sebesar 2,177. Artinya bahwa setiap kenaikan 1% dalam 

nilai tambah sektor basis di Kabupaten Majalengka mampu meningkatkan 

investasi Kabupaten Majalengka sebesar 2,177%. Dalam arti ICOR, angka 2,177 

tersebut menunjukkan kebutuhan investasi total di Kabupaten Majalengka 

untuk setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sektor basis sebesar 1 % adalah 

sebesar 2,177%.   

 Elastisitas perubahan sektor basis terhadap perubahan investasi di Kota 

Cirebon adalah sebesar 2,161. Artinya bahwa setiap kenaikan 1% dalam nilai 

tambah sektor basis di Kota Cirebon mampu meningkatkan investasi Kota 

Cirebon sebesar 2,161%. Dalam arti ICOR, angka 2,161 tersebut menunjukkan 

kebutuhan investasi total di Kota Cirebon untuk setiap kenaikan pertumbuhan 

ekonomi sektor basis sebesar 1 % adalah sebesar 2,161%.   

Tabel 4.15 

Hasil regresi kebutuhan investasi sektor basis di wilayah MCR 

Dependent Variable: LOG(INV?) 

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights) 

Sample: 2011 2015 

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. correction)  
Variable  Coefficient t-Statistic Prob.  
LOG(POP?)  -0.772691 -1.215602 0.2398  
LOG(UMK?)  0.293557 0.981605 0.3393  
LOG(BASIS_CIREBON_KAB)  2.216515 2.855113 0.0105  
LOG(BASIS_KUNINGAN)  2.186155 2.831843 0.0111  
LOG(BASIS_INDRAMAYU)  2.080117 2.870932 0.0102  
LOG(BASIS_MAJALENGKA)  2.177403 2.824613 0.0112  
LOG(BASIS_CIREBON_KOTA)  2.161018 2.962679 0.0083  

  Weighted Statistics   
R-squared  0.953086 Mean dependent var 38.67791 

Adjusted R-squared  0.937448 S.D. dependent var 16.87823 

S.E. of regression  0.162859 Sum squared resid 0.477414 

Durbin-Watson stat  1.915881    

Sumber: hasil perhitungan 

Perbandingan antara nilai ICOR yang dihasilkan dari tabel 4.9. dengan nilai ICOR 

yang dihasilkan pada tabel 4.15 ini paling tidak dapat menyimpulkan beberapa 

hal, terkait dengan kondisi perekonomian di Kawasan Metropolitan Cirebon Raya, 

khususnya terkait dengan kebutuhan investasi total dan investasi untuk sektor 

basis, yaitu: 
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 ICOR sektor basis menunjukkan angka yang lebih rendah (berkisar 

diantara 2) dibandingkan dengan ICOR  total yang berkisar 3. Lebih 

rendahnya ICOR menunjukkan produktivitas sektor basis untuk mendorong  

perekonomian semakin besar 

 Besaran kebutuhan investasi di sektor basis paling tidak sebesar 2/3  atau 

sekitar 60% dari total kebutuhan investasi yang ada di masing-masing 

kabupaten/kota di kawasan MCR.  

 Besaran kebutuhan investasi di sektor basis merupakan prioritas investasi 

yang harus dicapai oleh setiap kabupaten/kota agar menjamin sektor 

basis mampu memberikan efek pengganda terhadap perekonomian 

daerah.  

4.2.3 Kebutuhan Investasi Jangka Panjang  

Kebutuhan investasi jangka panjang merupakan rencana yang akan dilakukan 

dalam meningkatkan perekonomian di MCR. Tujuan kebutuhan investasi jangka 

panjang adalah untuk mengetahui berapa besar nilai investasi yang harus 

didapat untuk meningkatkan perekonomian selama periode penelitian, yaitu 

pada akhir tahun 2035. Model kebutuhan investasi  didapat dari forecasting model 

pertumbuhan ekonomi, seperti yang telah ditunjukkan pada Tabel 4.15. serta hasil 

forecasting pertumbuhan penduduk. Dengan   mengasumsikan nilai ICOR yang di 

dapat dari persamaan pada tabel 4.15 adalah konstan selama periode penelitian, 

maka hasil kebutuhan investasi sampai dengan tahun 2035 berdasarkan 

Kabupaten/Kota di MCR dapat ditunjukkan seperti pada tabel 4.16. di bawah ini.  

Tabel 4.16 

Kebutuhan Investasi di Masing-Masing Kabupaten/Kota di MCR (Milyar Rp) 

Tahun Cirebon_Kab Kuningan Indramayu Majalengka Cirebon_Kota 

2016  99,992   8,142   4,295   7,392   45,533  

2017  110,434   9,157   4,458   7,722   48,817  

2018  121,359   10,230   4,624   8,054   52,207  

2019  132,767   11,360   4,792   8,389   55,702  

2020  144,657   12,547   4,962   8,726   59,303  

2021  161,665   14,305   5,699   9,834   65,536  

2022  179,610   16,160   6,468   10,996   72,062  

2023  198,490   18,114   7,268   12,212   78,880  

2024  207,331   18,772   7,446   12,598   81,599  

2025  211,348   19,346   5,844   10,448   78,895  

2026  226,135   20,879   6,027   10,799   83,130  

2027  241,404   22,468   6,212   11,153   87,471  

2028  257,156   24,115   6,399   11,509   91,917  

2029  273,391   25,820   6,588   11,867   96,470  

2030  290,109   27,582   6,779   12,228   101,128  

2031  307,308   29,402   6,972   12,591   105,891  

2032  324,991   31,279   7,167   12,957   110,761  

2033  343,156   33,213   7,365   13,325   115,736  

2034  361,804   35,205   7,564   13,695   120,816  

2035  380,935   37,255   7,766   14,068   126,003  

Sumber: Hasil Perhitungan 
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Berdasarkan hasil kebutuhan investasi jangka panjang seperti pada tabel 4.16. 

terlihat bahwa sebagai daerah inti, Kabupaten dan Kota Cirebon membutuhkan 

investasi tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di kawasan MCR. 

Kebutuhan investasi yang tinggi di ke dua daerah tersebut, disebabkan karena 

seluruh wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon termasuk kedalam kawasan MCR - 

sedangkan untuk kabuapten lainnya, hanya sebagian kecamatan saja yang 

masuk ke dalam kawasan MCR.  

Konsentrasi investasi yang besar di kawasan inti MCR menggambarkan juga 

adanya aglomerasi ekonomi yang terjadi di wilayah inti metropolitan (core)- yang 

menjadi ciri khas dari kawasan metropolitan. Konsentrasi kegiatan dan aglomerasi 

di wilayah inti metropolitan akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan 

metropolitan. Dampak pertumbuhan ekonomi di kawasan inti perlu diantisipasi, 

agar bisa menghasilkan trickle down effect, bagi daerah lain yang menjadi 

hinterland/periphery (kawasan pinggiran) dari Kawasan Metropolitan Cirebon 

Raya - yaitu Kabupaten Majalengka, Indramayu dan Kuningan. Oleh sebab itu 

dibutuhkan investasi yang menjamin adanya konektivitas antara kawasan inti dan 

kawasan pinggiran, sesuai dengan teori Core and Periphery. 

Setelah mengetahui total kebutuhan investasi di masing-msing kabupaten/kota di 

kawasan MCR, langkah selanjutnya adalah menghitung kebutuhan investasi untuk 

sektor basis di setiap Kabupaten/Kota. Langkah yang sama dengan menghitung 

kebutuhan total investasi dilakukan, hanya saja sekarang didasarkan atas nilai 

ICOR yang didapat dari hasil perhitungan ICOR sektor basis, seperti yang 

ditunjukkan pada tabel 4.20. 

Proyeksi kebutuhan investasi di sektor basis untuk setiap kabupaten/kota hingga 

tahun 2035, ditunjukkan seperti pada tabel 4.22. di bawah ini.  Pola investasi yang 

sama di dapat seperti pada pola total kebutuhan investasi - dimana kabupaten 

Cirebon dan Kota Cirebon membutuhkan investasi yang terbesar. Sama dengan 

penjelasan sebelumnya bahwa investasi yang besar yang dibutuhkan di wilayah 

inti adalah untuk mendorong  terjadinya aglemerasi di kawasan inti metropolitan. 

Adaun proyeksi kebutuhan investasi sektor basis di wilayah Metropolitan Cirebon 

Raya secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

- Kabupaten Cirebon memiliki kebutuhan investasi di sektor basis sebesar Rp 

61.162 Milyar di tahun 2016, sedangkan di tahun 2035 kebutuhan 

investasinya  mencapai angka sebesar Rp 233.005 Milyar.  

- Kota Cirebon, memiliki kebutuhan investasi di sektor basis tahun 2016 

sebesar 30.254 milyar dan terus meningkat hingga mencapai nilai sebesar 

Rp 83.723 milyar di tahun 2035. 

- Kabupaten Kuningan, memiliki kebutuhan investasi di sektor basis sebesar 

Rp 5.059 milyar ditahun 2016. Kebutuhan investasi tersebut harus terus 

ditingkatkan hingga mencapai nilai sebesar Rp 23.147 milyar di tahun 2035. 

- Kabupaten Majalengka, diperkirakan membutuhkan investasi di sektor 

basis tahun 2016 sebesar Rp 4.577 milyar. Kebutuhan investasi ini harus tersu 

ditingkatkan hingga sebesar Rp 8.711milyar di tahun 2035 
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- Kabupaten Indramayu, memiliki kebutuhan investasi sektor basis sebesar Rp 

2.560 milyar di tahun 2016. Sampai dengan tahun 2035 kebutuhan investasi 

di Kabuapten Indramayu diperkirakan akan sebesar Rp 4.629 Milyar.  

Tabel 4.17 

Kebutuhan Investasi Sektor Basis di Masing-Masing Kabupaten/Kota di MCR 

(Milyar Rp) 

Tahun Cirebon_Kab Kuningan Indramayu Majalengka Cirebon_Kota 

2016  61,162   5,059   2,560   4,577   30,254  

2017  67,549   5,689   2,658   4,781   32,436  

2018  74,231   6,356   2,756   4,987   34,689  

2019  81,209   7,058   2,857   5,195   37,011  

2020  88,482   7,796   2,958   5,403   39,404  

2021  98,885   8,888   3,397   6,089   43,546  

2022  109,861   10,041   3,856   6,809   47,882  

2023  121,409   11,254   4,332   7,562   52,412  

2024  126,817   11,663   4,439   7,801   54,218  

2025  129,274   12,020   3,484   6,469   52,422  

2026  138,319   12,972   3,593   6,687   55,236  

2027  147,659   13,960   3,703   6,906   58,120  

2028  157,294   14,983   3,814   7,127   61,075  

2029  167,224   16,042   3,927   7,349   64,100  

2030  177,449   17,137   4,041   7,572   67,195  

2031  187,970   18,268   4,156   7,797   70,360  

2032  198,786   19,434   4,272   8,023   73,595  

2033  209,897   20,636   4,390   8,251   76,901  

2034  221,303   21,873   4,509   8,480   80,277  

2035  233,005   23,147   4,629   8,711   83,723  

Sumber: Hasil Perhitungan 

Berdasarkan kedua perhitungan tersebut maka kita akan dapat menghitung total  

kebutuhan investasi untuk aktivitas pendukung perekonomian. Besaran  investasi 

untuk  aktivitas pendukung perekonomian didapatkan dengan mengurangi total 

kebutuhan investasi dengan kebutuhan investasi di sektor basis. Adapun alokasi 

investasi pada aktivitas pendukung perekonomian difokuskan untuk meningkatkan 

kebutuhan akan infrastruktur ekonomi - seperti jalan, jembatan, atau pun utilitas 

lainnya seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Selain itu dibutuhkan juga 

fasilitas pendidikan dan kesehatan, seperti penyediaan sarana dan prasarana 

pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan sektor-sektor non basis di masing-

masing kabupaten/kota. Adapun kebutuhan untuk investasi di sektor pendukung 

perekonomian ini ditunjukkan seperti pada tabel 4.18. di bawah ini. 

 Tabel 4.18 

Kebutuhan Investasi Aktivitas Pendukung di Masing-Masing Kabupaten/Kota di 

MCR (Milyar rp.) 

Tahun Cirebon_Kab Kuningan Indramayu Majalengka Cirebon_Kota 

2016  38,830   3,083   1,735   2,815   15,278  

2017  42,885   3,468   1,801   2,940   16,380  

2018  47,128   3,874   1,868   3,067   17,518  
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2019  51,558   4,302   1,936   3,194   18,691  

2020  56,175   4,751   2,004   3,323   19,899  

2021  62,780   5,417   2,302   3,745   21,991  

2022  69,749   6,120   2,612   4,187   24,180  

2023  77,081   6,859   2,936   4,650   26,468  

2024  80,514   7,109   3,008   4,797   27,380  

2025  82,074   7,326   2,360   3,978   26,473  

2026  87,816   7,906   2,434   4,112   27,894  

2027  93,746   8,509   2,509   4,247   29,351  

2028  99,863   9,132   2,584   4,382   30,843  

2029  106,167   9,778   2,661   4,519   32,370  

2030  112,659   10,445   2,738   4,656   33,933  

2031  119,339   11,134   2,816   4,795   35,532  

2032  126,205   11,845   2,895   4,934   37,165  

2033  133,259   12,578   2,975   5,074   38,835  

2034  140,501   13,332   3,055   5,215   40,540  

2035  147,930   14,108   3,137   5,357   42,280  

       Sumber: Hasil Perhitungan 
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BAB 5 

ARAH KEBIJAKAN INVESTASI WILAYAH  

METROPOLITAN CIREBON RAYA  

DI MASA YANG AKAN DATANG 

5.1 Arah Kebijakan Perekonomian Wilayah Metropolitan Cirebon 

Raya 

5.1.1 Kebijakan Ekonomi Sektoral  

Arah kebijakan ekonomi sektoral wilayah MCR di masa yang akan datang 

diselaraskan dengan bauran pengelolaan kebijakan ekonomi nasional dengan 

tujuan: 

1. Mengawal stabilitas pertumbuhan ekonomi; 

2. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi; dan 

3. Mempercepat reformasi struktural. 

Seluruh tujuan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan 

berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia baik di tingkat pusat, daerah, tidak 

terkecuali MCR.  

Tujuan pertama lebih difokuskan pada stabilitas variable-variable makroekonomi 

melalui kebijakan fiskal dan moneter yang menjadi domain pemerintah pusat dan 

Bank Indonesia. Namun demikian pemerintah daerah dan dalam hal ini MCR pun 

tentunya memiliki peran antara lain dalam pengendalian inflasi daerah. 

Terkendalinya inflasi di tingkat  daerah menghasilkan setidaknya dua sisi positif. 

Pertama adalah memberikan sinyalemen baik bagi pelaku usaha di masing-

masing wilayah MCR untuk tetap berproduksi. Kedua menjaga stabilitas daya beli 

masyarakat. Dengan demikian pasar barang dan jasa bergerak dinamis dan 

demikian pula halnya dengan perekonomian di masing-masing wilayah. 

Tujuan kedua dan ketiga dicapai melalui sinergitas elemen di tingkat pusat dan 

daerah namun membutuhkan peran daerah yang lebih besar daripada tujuan 

pertama. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global 

yang terus mengalami perubahan dan cenderung melambat adalah krusial. 

Perlambatan ekonomi di beberapa Negara yang selama ini memiliki LPE tinggi 

beberapa tahun terakhir harus diwaspadai karena dapat membawa dampak 

pada perekonomian nasional maupun daerah khsusunya dari aspek permintaan. 

Karena Kabupaten/kota yang berada dalam MCR merupakan ujung tombak 

tercapainya pembangunan, maka momentum pertumbuhan di setiap wilayah 

MCR terus dijaga secara harmonis agar tahan terhadap goncangan yang berasal 

dari lingkungan internal maupun ekstenal. Disharmoni berupa gap maupun lag 

dalam pertumbuhan di masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah MCR 

harus diminimalkan dan bahkan dieliminir karena akan menyebabkan kurang 
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optimalnya peran MCR dalam mempercepat capaian tujuan pembangunan 

Jawa Barat dan nasional.  

Sejalan dengan hal tersebut reformasi struktural ekonomi secara menyeluruh baik 

di tingkat nasional, propinsi maupun masing-masing wilayah MCR adalah vital 

karena reformasi structural merupakan kunci tercapaianya pembangunan 

ekonomi berkelanjutan. Idealnya, hal ini ditandai antara lain dengan semakin 

meningkatknya kemandirian ekonomi lokal dan nasional berupa menurunnya 

ketergantungan input produksi yang berasal dari impor; terwujudnya stabilitas 

makro dan membaiknya distribusi manfaat hasil-hasil pembangunan. Dengan 

kata lain, dalam konteks pembangunan di wilayah MCR, transformasi structural 

antara lain dicapai dengan memperkuat  ekonomi wilayah MCR dengan 

bertumpu pada potensi usaha lokal, menjaga keberlangsungannya, serta 

menjamin bahwa hasil-hasilnya minimal dinikmati secara merata oleh penduduk 

di wilayah MCR. 

Terkait rencana kebutuhan investasi MCR di masa yang akan datang, secara garis 

besar, ketiga tujuan di atas diarahkan pada: 

1. Peningkatan dan kesinambungan investasi di bidang fisik dan ekonomi melalui:  

o Penetapan dokumen perencanaan terkait pembangunan wilayah 

MCR sebagai dasar pengambilan keputusan. Contoh: dokumen RTRW 

MCR. 

o Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi untuk 

mendorong aktivitas dan mobilitas sektor secara umum dan 

mempertinggi nilai tambah di beberapa sektor khususnya pertanian, 

industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata. 

Terkait hal tersebut, diperlukan:  

▪ Penyederhanaan perijinan terkait investasi dalam rangka 

menarik investasi baru 

▪ Pembentukan badan promosi bersama MCR 

▪ Revitaliasi data potensi daerah untuk sarana promosi terpadu 

MCR  

▪ Peninjauan, penyederhanaan dan penetapan kembali tarif, 

pajak, upah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi 

terintegrasi di wilayah MCR untuk mempertinggi daya tarik 

investasi. 

▪ Penguatan peran pelabuhan, Bandar udara sebagai gerbang 

keluar masuk barang jasa serta manusia. 

o Pemetaan dan pemerataan infrastruktur dasar hingga ke pelosok 

terkait pendidikan dan kesehatan sebagai prasyarat peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur dimaksud antara lain 

berupa jalan, jembatan, sekolah, sarana kesehatan. Tidak tertutup 

kemungkinan pembukaan rute jalan baru yang dapat mempertinggi 

efisiensi mobilitas dan logistik. 
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o Pemetaan kerjasama pemerintah swasta dalam penyediaan 

infrastruktur potensial disertai dengan peta jalan (roadmap) serta 

AMDAL. 

 

2. Peningkatan investasi Sumber Daya manusia non-fisik melalui  

o Peningkatan keterampilan berbasis kekuatan ekonomi lokal untuk 

percepatan pengembangan ekonomi MCR antara lain dengan: 

▪ Pembangunan sarana dan sarana pendidikan yang memadai, 

serta meningkatkan aksesibilitas setiap warga untuk 

mengenyam pendidikan dasar sesuai dengan program 

nasional (wajardiknas 9 tahun). Untuk pendidikan tingkat 

menengah dan pendidikan tinggi, diarahkan untuk 

membangun sarana dan sarana pendidikan yang sesuai 

dengan potensi perekonomian lokal yang ada - baik dengan 

anggaran pemerintah maupun mendorong investasi swasta di 

sektor pendidikan menengah dan tinggi. 

▪ Identifikasi kebutuhan tenaga kerja terampil dengan cara 

menyeleraskan penawaran tenaga kerja dengan pemintaan 

skill oleh perusahaan. Hal ini ditindaklanjuti dengan penyusunan 

kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan lokal. Kurikulum dapat 

dimanfaatkan oleh sekolah formal, BLK maupaun kursus (non-

formal). 

▪ Revitalisasi BLK sebagai wadah pelatihan terpadu MCR.  

Dengan adanya keterbatasan BLK, pelatihan tentunya tidak 

dapat dilakukan untuk semua sektor ekonomi, melainkan dapat 

dioptimalkan untuk sektor yang memerlukan skill tertentu seperti 

industry pengolahan dan pariwisata.  

▪ Penguatan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam 

mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan daerah, serta 

penyusunan kebijakan dan program solutif. 

▪ Investasi pada riset dan penelitian terkait diversifikasi pangan 

untuk mendukung ketahanan pangan. 

▪ Pengenalan IPTEK tepat guna untuk peningkatan produktivitas 

tenaga kerja untuk penguatan daya saing produk dan destinasi 

wisata MCR agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun 

internasional. 

 

3. Peningkatan investasi terkait modal sosial (social capital) dengan fokus: 

o Peningkatan peran serta masyarakat dalam aktivitas produktif yang 

dapat meningkatakan kesejahteraan ekonomi  

o Peningkatan akses terhadap dukungan modal usaha  

o Pembentukan jaringan diaspora untuk mendukung promosi produk 

unggulan MCR serta mencegah terjadinya brain drain. 

o Peningkatan ketahanan sosial melalui program dan kegiatan untuk 

meningkatkan kesadaran hukum, kemandirian dan tanggungjawab. 



133 

 

5.1.2 Kebijakan Sektor Unggulan 

Sesuai dengan arah kebijakan pengembangan Metropolitan Cirebon Raya (MCR) 

sebagai metropolitan budaya dan sejarah berbasis pariwisata, industri, dan 

kerajinan, maka semestinya kebijakan sektor unggulan diarahkan untuk 

mendorong berkembangnya ketiga sektor tersebut. Akan tetapi hingga saat ini 

sektor unggulan yang berkembang di kabupaten/kota yang ada di MCR belum 

mengarah kepada arah kebijakan pembagunan tersebut secara seragam. Sesuai 

dengan karakteristik daerahnya maka sektor-sektor unggulan di masing-masing 

kabupaten/kota berbeda-beda. 

Hampir semua kabupaten di MCR - kecuali Kota Cirebon - memiliki sektor unggulan 

di pertanian, kehutanan dan perikanan. Pengembangan sektor ini tidak terlepas 

dari karaktersitik sebagian besar penduduk di wilayah MCR. Oleh sebab itu, 

dimasa depan pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan 

difokuskan pada industri-industri pengolah hasil pertanian, kehutanan dan 

perikanan. ada beberapa kebijakan yang perlu menjadi fokus perhatian di sektor 

ini, yaitu:  

 Penyederhanaan investasi di sektor pengolahan pertanian, kehutanan 

dan perikanan perlu menjadi prioritas pembangunan, disamping investasi 

yang ditujukan untuk peningkatan produktivitasnya secara menyeluruh - 

melalui kegiatan R & D baik berupa bibit unggul maupun teknologi tepat 

guna. Pemerintah daerah perlu memberikan insentif bagi para investor 

yang akan berinvestasi di kegiatan ini. 

 Penguatan kelembagaan pertanian, kehutanan dan perikanan agar 

memiliki daya tawar yang sama dengan pihak lain. Oleh sebab itu 

pengembangan modal sosial di sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan menjadi salah satu prioritas pembangunan di sektor ini. 

 Peningkatan daya saing produk-produk unggulan di sektor ini, melalui 4 hal, 

yaitu (1)Penyediaan faktor produksi yang mencukupi dan trampil, serta 

infrastuktur yang memadai. (2)Mengembangkan permintaan terhadap 

produk-produk unggulan - pasar domestik yang mencukupi untuk 

pengembangan sektor ini - sehingga mampu mendorong produksi lebih 

besar lagi. (3) Pembangunan aktivitas-aktivitas kegiatan usaha yang 

memiliki keterkaitan erat - baik ke depan maupun ke belakang - dengan 

sektor ini. sehingga diharapkan mampu membentuk klaster-klaster aktivitas 

usaha yang kompetitif. (4) tertanamnya struktur persaingan yang kondusif 

bagi pengembangan produksi dimasa yang akan datang, melalui 

peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi. 

Pengembangan sektor pariwisata hingga saat ini sudah berkembang di Kota dan 

kabupaten Cirebon, dengan wisata budayanya. Begitu juga dengan kabupaten 

Majalengka dan Indramayu, sektor pariwisata (yang diwakili oleh sektor penyedia 

akomodasi dan makanan minuman)  juga telah menjadi sektor unggulan. Potensi 
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wisata alam dan budaya juga telah berkembang di Kabupaten Kuningan. Oleh 

sebab itu arah kebijakan yang harus ditempuh diantaranya adalah: 

 Peningkatkan ketersediaan jasa informasi dan komunikasi sebagai sektor 

yang  memiliki keterkaitan erat dengan sektor pariwisata. Oleh sebab itu 

dibutuhkan aturan yang bisa mempermudah investasi bagi 

pengembangan sarana dan prasarana jasa informasi dan komunikasi di 

daerah. 

 Dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan di bidang 

pariwisata, terutama yang memiliki kemampuan untuk 

mengkomunikasikan budaya lokal dan kondisi alam di kawasan MCR. 

Sarana pendidikan merupakan salah satu wadah untuk pengembangan 

sumberdaya manusia di bidang kepariwisataan. 

Bidang kerajinan merupakan aktivitas udaha yang akan mendukung 

perkembangan sektor pariwisata. Pengembangan kerajinan dimulai dari 

pengembangan UMKM dan juga koperasi. Untu itu kebutuhan akan akses 

terhadap lembaga keuangan menjadi salah satu prasyarat yang harus 

dikembangkan di daerah. Pengembangan inklusi finansial merupakan kebijakan 

dasar yang harus di tempuh oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di 

Kawasan MCR.  dibutuhkan juga keterampilan dalam rancangan kerajinan yang 

menjadi ciri khas MCR, oleh sebab itu dibutuhkan keterkaitan antara R & D dengan 

pengembangan bidang kerajian. Pemberdayaan lembaga seperti BLK ataupun 

kursus dalam menciptakan rancangan-rancangan barudari produk-produk 

kerajinan yang dihasilkan. 

5.2 Arah Kebijakan Investasi Wilayah Metropolitan Cirebon Raya 

5.2.1 Kebijakan Umum Investasi  

Hasil dari persamaan regresi terkait dengan kebutuhan investasi di masing-masing 

kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Cirebon Raya menunjukkan bahwa 

kebutuhan investasi sangat dipengaruhi oleh besarnya kapasitas perekonomian 

dari masing-masing daerah dan juga oeh besarnya perubahan penduduk yang 

ada di masing-masing daerah. Kabupaten Cirebon yang memiliki PDRB lebih besar 

dibandingkan dengan PDRB Kota Cirebon, Kabuapten Kuningan, Indramayu dan 

Majalengka membutuhkan investasi yang juga lebih besar dibandingkan dengan 

Kotaka bupaten lainnya. Sebaliknya daerah yang memiliki kapasitas PDRB lebih 

kecil (seperti Kota Cirebon) akan membutuhkan investasi yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki PDRB lebih besar. Sedangkan 

semakin besar laju pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan investasi akan 

semakin sedikit - kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas dari 

penduduk cukup besar di kawasan Metropolitan Cirebon Raya. 
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Berdasarkan hasil persamaan kebutuhan investasi tersebut maka kebijakan umum 

investasi di Kawasan Metropolitan Cirebon Raya diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Kabupaten Cirebon membutuhkan pertumbuhan investasi sebesar 19,93% 

jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya menjadi sebesar 5,5%. 

Begitu juga dengan Kabupaten Kuningan, kebutuhan investasi di 

Kabupaten ini adalah sebesar 19,35% untuk tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang sama, yaitu sebesar 5,5%. sedangkan kebutuhan investasi di 

Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka masing-masing sebesar 

19,19% dan 19,34% untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%. Kota 

Cirebon membutuhkan laju pertumbuhan investasi yang lebih kecil 

dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Kawasan Metropolitan 

Cirebon Raya. Kebutuhan investasi di Kota Cirebon hanya sebesar 17,89% 

untuk setiap 5,5% pertumbuhan ekonomi yang hendak di capai. 

2. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa hingga saat ini Kawasan 

metropolitan Cirebon Raya masih sangat terbuka dengan migrasi tenaga 

kerja - khususnya tenaga kerja yang cukup terampil dan memiliki keahlian 

tertentu yang dibutuhkan bagai peningkatan pembangunan.  Kebutuhan 

akan tenaga kerja yang terampil akan mengurangi kebutuhan akan 

investasi, karena pertumbuhan ekonominya tidak saja hanya ditopang 

oleh peningkatan besaran investasi akan tetapi juga ditopang oleh 

produktivitas tenaga kerja. Untuk bisa menarik tenaga kerja terampil  

bermigrasi ke Kawasan Metropolitan Cirebon Raya, dibutuhkan aktivitas 

ekonomi yang teraglomerasi - karena diyakini aglomerasi ekonomi akan 

mengakibatkan adanya labor pooling, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan produktivitas melalui adanya transfer of knowledge. Karena 

itu penetapan kawasan-kawasan industri beserta peruntukannya menjadi 

prasyarat agar kebutuhan investasi dan kebutuhan akan tenaga kerja 

terampil bisa terpenuhi. 

3. Untuk menjamin agar kebijakan no. 2 bisa dilaksanakan dengan baik, 

maka perlu dilakukan perubahan pada peraturan penataan ruang, dan 

juga kebijakan mengenai zonasi. Selain itu untuk memperkecil resiko 

terjadinya spekulasi - khususnya yang berasal dari spekulan tanah - maka 

kebijakan mengenai land freeze juga perlu diberlakukan, khususnya pada 

lahan-lahan yang sudah ditetapkan sebagai daerah kawasan industri. 

Selain itu peningkatan kebutuhan akan infrastruktur juga perlu di sediakan 

oleh pemerintah, karena diyakini - berdasarkan teori mengenai 

Infrastructure Led Growth Theory - bahwa ketersedian infrastruktur akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mendorong 

perkembangan investasi.  

4. Untuk mendukung masuknya investasi maka pemerintah daerah perlu 

mengupayakan peningkatan promosi daerahnya masing-masing, melalui 

penyusunan berbagai feasibility study (FS) untuk sektor-sektor yang menjadi 

unggulan dimasing-masing daerahnya. Penyusunan FS dianggap perlu 

agar para calon investor tidak lagi merasa bingung mengenai sektor apa 
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yang harus saya kembangkan jika ingin berinvestasi di Kawasan 

Metropoitan Cirebon Raya. Selain itu FS juga akan memperkecil biaya yang 

harus dikeluarkan oleh para investor, karena mereka tidak akan 

mengeluarkan Sunk Cost dalam jumlah yang cukup besar. 

5. Menurut Studi yang dilakukan oleh KPPOD, jumlah investasi yang masuk ke 

suatu daerah akan sejalan dengan semakin baiknya iklim investasi di suatu 

daerah. Mudahnya proses perijinan investasi, kejelasan aturan berinvestasi 

dan juga transparasi dalam proses pengurusan ijin investasi merupakan 

tata kelola (governance) yang harus diperbaiki oleh daerah untuk 

meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke daerahnya. Faktor 

intsitutional ini menjadi sangat penting untuk bisa mendapatkan investasi 

di era persaingan yang bersifat monopolistic competition - sebagai akibat 

dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. 

6. Upaya peningkatan investasi juga akan terwujud ketika daerah memiliki 

daya saing yang tinggi. Peningkatan daya saing suatu daerah akan 

menarik investor untuk berinvestasi ke daerah tersebut, sehingga terjadi 

apa yang oleh Myrdal disebut sebagai Cummulative Causation - Daerah 

yang memiliki daya saing tinggi akan menarik investasi yang lebih besar ke 

daerahnya, sementara itu investasi yang masuk kedaerah tersebut akan 

semakin meningkatkan daya saing daerah. Kejadian ini akan terjadi secara 

terus menerus dan bersifat akumulasi. Sementara itu Porter (1990) meyakini 

bahwa peningkatan daya saing suatu daerah bisa dilakukan dengan 

mengimplementasikan Porter Diamond Theory, yang menyatakan bahwa 

peningkatan daya saing suatu daerah akan sangat ditentukan oleh 

adanya 4 hal, seperti di bawah ini: 

- Faktor endowments atau faktor yang ada di dalam wilayah itu 

sendiri seperti tersedianya faktor produksi, yaitu SDM terampil, 

infrastruktur, lokasi, teknologi dan komunikasi yang dibutuhkan 

untuk bersaing dalam suatu aktivitas industri tertentu. 

- Local Demand conditions (permintaan domestik di suatu wilayah), 

mensyaratkan adanya pasar domestik untuk produk-produk yang 

dihasilkan. Diharapkan permintaan ini juga secara progresif dapat 

menyerap produk domestik dan jasa domestik. Adanya 

peningkatan pada permintaan domestik diharapkan mampu 

menciptakan kemampuan produksi yang mendunia, dengan 

mempertimbangkan kualitas produksi dan proses inovasi produk 

yang dilakukan secara terus-menerus. 

- Related and supporting industries (industri-industri yang saling terkait 

dan saling mendukung). Adanya perusahaan domestik, baik 

supplier ataupun jasa perdagangan yang saling terkait, akan 

mampu mendukung aktivitas industri yang berkembang serta 

mampu bersaing di pasar internasional. Kondisi ini diharapkan 

mampu membentuk kluster industri pendukung yang kompetitif di 

pasar internasional 
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- Firm strategy, structure and Itensity of rivalry (strategi perusahaan, 

serta struktur persaingan) mensyaratkan diimplementasikannya 

tata kelola perusahaan-perusahaan domestik ke arah penciptaan 

daya saing. Setiap unit bisnis yang terlibat berusaha mencapai nilai 

tambah dengan mengimplementasikan strategi bersaing 

(competitive strategy). 

Untuk mengukur tingkat daya saing suatu daerah WCI (World Competitive Index) 

menggunakan 12 pilar yang kemudian akan dikelompokkan ke dalam tiga sub 

indeks yaitu (i) Indeks yang terkait dengan faktor pendorong pertumbuhan 

perekonomian yang juga merupakan sub indeks prasyarat dasar, (ii) Indeks yang 

terkait dengan peningkatan efisiensi dalam perekonomian, serta (iii) Indeks yang 

terkait dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan peningkatan inovasi 

perekonomian, seperti terlihat pada gambar  berikut ini. 

Gambar 5.1 

Global Competitiveness Index 

 

5.2.2 Kebijakan Investasi Sektor basis 

Tidak seperti pada model kebutuhan investasi total, model kebutuhan investasi 

dari sektor basis di kawasan Metropolitan Cirebon Raya menunjukan bahwa 

kebutuhan investasi untuk sektor-sektor basis di kabupaten/kota sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan sektor basis itu sendiri. Perkembangan investasi 
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disektor basis tidak dipengaruhi oleh besarnya penduduk yang tinggal disuatu 

daerah maupun oleh besarnya ketetapan upah minimum kabupaten/kota. 

Semakin besar pertumbuhan sektor basis di suatu daerah, maka kebutuhan akan 

investasi di sektor basisnya juga akan semakin besar juga. Kondisi ini dapat 

dimengerti karena sektor basis merupakan sektor yang mendorong pertumbuhan 

perekonomian di suatu daerah. Jika pertumbuhan sektor basis cukup besar maka 

sektor-sektor yang terkategori sektor basis akan mampu menghasilkan multiplier 

yang lebih besar pada perekonomian daerah. Oleh sebab itu untuk mencapai 

pertumbuhan sektor basis yang besar, dibutuhkan investasi yang cukup besar agar 

mampu meningkatkan kapasitas produksi dari sektor basis, yang pada akhirnya 

nani akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.   

Kebutuhan invesatasi sektor basis di Kawasan Metropolitan Cirebon Raya hampir 

mendekati angka sekitar 62% dari total kebutuhan invesatasi yang ada. Pola 

kebutuhan investasi sektor basis juga sejalan dengan kebutuhan invesatasi total 

secara keseluruhan. Kabupten Cirebon masih merupakan daerah dengan 

kebutuhan invesatasi di sektor basis yang terbesar, diikuti oleh Kabupten Kuningan 

dan Majalengka serta Kabupaten Indramayu. Seperti yang telah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya, Kota Cirebon merupakan daerah yang kebutuhan investasi 

sektor basisnya paling kecil di wialyah Metropolitan Cirebon Raya. Berdasarkan 

penjelasan di atas, maka beberapa kebijakan diperlukan untuk mendukung 

keberhasilan penciptaan investasi sektor basis di kawasan Metropolitan Cirebon 

Raya, diantaranya adalah: 

- Kebutuhan pertumbuhan investasi sektor basis di kabupaten/kota di 

Kawasan Metropolitan Cirebon Raya untuk mencapai pertumbuhan 

sebesar 5,5% adalah sebagai berikut; (1) Dibutuhkan pertumbuhan 

investasi sebesar 12,19% untuk Kabupaten Cirebon (sebesar 61,17% dari 

total investasi yang dibutuhkan);  (2) Untuk Kabupaten Kuningan 

dibutuhkan pertumbuhan invesatasi sebesar 12,02% atau sebesar 62,13% 

dari total kebutuhan investasi; (3) Kabupaten Indramayu membutuhkan 

pertumbuhan investasi di sektor basis sebesar 11,44% untuk mencapai 

pertumbuhan 5,5% (sebesar 59,61% dati total kebutuhan investasi yang 

direncanakan);  (4) Sedangkan untuk Kabupaten Majalengka kebutuhan 

investasi sektor basis diperkirakan sebesar 61,92% dari total kebutuhan 

investasi yang diperlukan oleh kabuapten ini ( pertumbuhan investasi sektor 

basis sebesar 11,96%); (5) Kota Cirebon hanya membutuhkan 

pertumbuhan investasi sebesar 11,89% atau sebesar 66,45% dari kebutuhan 

total investasi . 

- Fokus Investasi untuk sektor basis di Kabupaten Cirebon ada pada 3 sektor 

utama, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Konstruksi; 

serta Sektor Transportasi dan Pergudangan. Pembangunan pertanian 

difokuskan untuk mempertahankan ketahanan pangan dan peningkatan 

nilai tambah dari sektor pertanian - dengan memerikan kesempatan bagi 

agroindustri untuk mengembangkan usahanya berdasarkan basis bahan 
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baku pertanian yang tersedia, seperti industri pengolahan padi, dan 

industri pengolahan ikan. Selain itu kekayaan budaya, Kabupaten Cirebon 

ini harus dijadikan target investasi terutama di sektor pariwisata yang 

didukung oleh sektor pertanian dan industri yang berbasis hasil pertanian. 

Pembangunan infrastruktur - baik jalan, saluran irigasi, maupun pelabuhan 

-  sarana transportasi dan pergudangan juga merupakan target investasi 

yang harus dijadikan sebagai target promosi investasi  ke Kabupaten 

Cirebon. Keterkaitan antara sektor pertanian, transportasi serta konstruksi 

dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing daerah Kabuapten Cirebon. 

Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha untuk mengidentifikasi 

lokasi, besaran dan luasan aktivitasnya dan juga menyusun Feasibility Study 

(FS) untuk mengetahui perkiraan kebutuhan investasi dari masing-masing 

kegiatan dimasing-masing lokasi yang akan direncanakan 

- Kebutuhan investasi di Kabupaten Kuningan difokuskan pada 

pengembangan sektor pertanian - khususnya peningkatan produktivitas 

hasil pertanian, industri pengolahan hasil pertanian serta pariwisata 

berbasis pada pertanian dan potensi sumber daya alam. Selain itu 

pengembangan inftrastruktur informasi dan komunikasi juga harus menjadi 

prioritas pembangunan agar terjadi peningkatan konektivitas dengan 

daerah lain, baik di Kawasan Metropolitan Cirebon Raya maupun dengan 

daerah lainnya. Sektor Real Estat menjadi daya tarik investasi kabupaten 

ini, mengingat kondisi alam yang sangat sesuai sebagai daerah tempat 

relaksasi. Oleh sebab itu investasi di Kabupaten Kuningan difokuskan pada 

investasi yang bisa mendukung Kabupaten Kuningan sebagai daerah 

penyangga utama dari Metropolitan Cirebon Raya. Keterkaitan sektor 

pertanian, pengelolaan sumberdaya alam, sektor real estat dan sektor 

informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan di Kabupaten ini. Tematis 

pembangunan investasi sektor basis di Kabupaten Kuningan ditujukan 

untuk menciptakan  Kabupaen Kuningan sebagai daerah penyangga 

metropolitan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan 

tinggal di Kabupaten ini.  Oleh sebab itu penyusunan FS dilakukan ke arah 

kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan tersebut. 

- Investasi sektor basis yang menjadi fokus daya tarik investasi di Kabupaten 

Indramayu adalah sektor industri pengolahan - khususnya industri 

pengolahan yang memiliki keterkaitan dengan sektor  energi, 

pertambangan dan penggalian. Juga sektor-sektor industri pengolahan 

untuk sektor pertanian (khususnya pertanian padi dan industri pengolahan 

ikan). Kabupaten indramayu perlu secara serius untuk mengkaji lokasi-

lokasi kawasan industri yang sudah ditetapkan pada rencana tata 

ruangnya agar bisa segera diimplementasikan. Potensi yang besar di 

bidang industri - karena daya dukung infrastruktur dan energi dan juga airu 

yang sudah terbangun - membutuhkan tata kelola yang baik di bidang 

pengendalian lokasi, agar bisa menarik investor untuk masuk dan 

melakukan aktivitas kegiatannya di Kabupaten Indramayu. kebutuhan 

investasi sektor industri pengolahan di Kabupaten Indramayu difokuskan 
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pada industri-industri yang akan menjadi pemasok pergerakan ekonomi di 

Kawasan Metropolitan Cirebon, khususnya penciptaan keterkaitan 

dengan industri-industri hilir yang ada di kawasan metropolitan. Berbeda 

dengan Kabuapten Kuningan yang menyangga kawasan metropolitan 

dari sisi ketersediaan prasarana permukiman, maja Kabupaten Indramayu 

akan berfungsi sebagai pusat industri hulu dari aktivitas perekonomian 

yang ada di Kawasan metropolitan Cirebon Raya. 

- Kebutuhan investasi sektor basis di Kabupaten Majalengka ditunjukkan 

untuk mendukung sektor pertanian, sekaligus dalam rangka 

mengembangkan Kabupaten Majalengka sebagai satu pusat 

pertumbuhan ekonomi baru yang didukung oleh keberadaan Bandara 

Internasional Kertajati. Karekteristik investasi yang dibutuhkan adalah 

investasi yang mampu mendukung aktvitas bandara, seperti sektor 

konstruksi, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung bandara, 

seperti jalan, kereta api, kawasan perdagangan dan penyediaan jasa 

akomodasi, dan juga pembangunan sektor konstruksi berupa 

pembangunan industri-industri pengolahan yang berasal dari kategori light 

manufacturing industry - industri ringan - berbasis eksport.  Sektor industri 

pengolahan sumber daya alam berupa industri pengolahan tanah liat 

juga menjadi salah satu daya tarik investasi di kabupaten ini, mengingat 

keberadaan bahan baku yang cukup memadai  Invesatsi sektor pertanian 

ditujukan untuk membangun peningkatan produktivitas sektor pertanian 

melalui pembangunan prasarana pendukung sektor pertanian, seperti 

saluran irigasi dan juga transportasi. Yang perlu diperhatikan dari 

Kabupaten Majalengka adalah potensi bencana yang cukup besar 

mengingat banyaknya daerah patahan dan sesar, yang tersebar di 

daerah tersebut - aktivitas perekonomian yang padat dan industri-industri 

berat tidak disarankan untuk berada di daerah ini.  

Sebagai pusat dari Metropolitan Cirebon Raya, kebijakan investasi sektor basis di 

Kota Cirebon lebih difokuskan pada kebutuhan investasi yang berasal dari sektor 

jasa, perdagangan dan penyediaan jasa akomodasi. Kota Cirebon akan 

bertindak sebagai kota jasa, yang akan memposisikan dirinya sebagai daerah 

pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa yang berasal dari daerah-daerah 

lainnya.  Selain itu Kota Cirebon juga akan bertindak sebagai pusat jasa keuangan 

dan juga pariwisata kawasan metropolitan, yang memberikan informasi mengenai 

aktivitas pariwisata yang ada di seluruh kabupaten yang termasuk daam Kawasan 

Metropolitan Cirebon Raya. 
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BAB 6 

KESIMPULAN  

Tidak seperti dua kawasan metroplotan lain di Provinsi Jawa Barat, kawasan 

Metropolitan Cirebon Raya, merupakan salah satu kawasan metropolitan yang 

baru akan tumbuh. Proses pembentukan kawasan metropolitan ini masih terus 

berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini sebetulnya sangat menguntungkan dari sisi 

perencanaan pembangunan yang akan di susun, karena dengan adanya 

rencana pembangunan yang lebih awal, maka aktivitas kegiatan usaha dan 

perekonomian bisa diarahkan sesuai dengan yang direncanakan. Dibutuhkan 

kesepakatan bersama antara pihak provinsi - sebagai pemegang kebijakan 

metropolitan - dengan kabupaten/kota di MCR, baik dalam bentuk kesepakatan 

mengenai Rencana Induk Pembangunan (Renip) MCR, maupun Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) MCR.  

Untuk mengimplementasikan rencana pembangunan tersebut, dibutuhkan 

institusi yang akan bertindak sebagai pengelola dan penanggung jawab 

pembangunan di kawasan MCR. Dibutuhkan badan koordinasi pembangunan 

dan kerjasama Kawasan Metropolitan Cirebon Raya, yang memiliki tuga utama 

untuk mengawal pembangunan di kawasan MCR sesuai dengan Renip dan RTRW, 

serta sebagai  badan yang melakukan  monitoring dan evaluasi kesesuaian 

pembagunan yang ada di masing-masing rencanan pembangunan daerah 

dengan pelaksanaan Renip dan RTRW MCR.  Badan koordinasi pembangunan 

dan kerjasama Kawsan Metropolitan Cirebon Raya, harus bisa bekerja secara 

efektif, oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan tersendiri dalam bentuk badan 

otoritas pembangunan MCR. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan seperti yang diamanatkan pada Perda 

No. 12 tahun 2014, maka dibutuhkan sejumlah investasi yang menjamin agar 

pembangunan di kawasan MCR sesuai dengan yang direncanakan. Hasil 

perhitungan dengan menggunakan ICOR telah menunjukkan bahwa kebutuhan 

investasi di Kawasan MCR berkisar antara 3,21 hingga 3,6 dari jumlah PDRB yang 

ingin di capai. Sebagian besar dari investasi yang dibutuhkan diperuntukan bagi 

pengembangan sektor-sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota di 

Kawasan MCR, tercatat kebutuhan investasi untuk pengembangan sektor 

unggulan berkisar antara 2,1 hingga 2,2 dari jumlah PDRB yang ingin dicapai. 

Selain investasi di bidang lapangan usaha/sektor perekonomian, investasi yang 

dibutuhkan juga diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana 

penunjang lapangan usaha. Pembangunan jalan dan jembatan, listrik, informasi 

dan telekominikasi serta prasarana spesifik ekonomi lainnya dibutuhkan untuk 

saling memberikan sinergi terhadap kemajuan pembangunan di Kawasan MCR. 

Begitu juga dengan investasi prasarana pendidikan, kelembagaan serta modal 

sosial perlu menjadi perhatian utama untuk menciptakan iklim investasi yang 

berdaya saing tinggi.  
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Patut disadari bahwa kebutuhan investasi tidak dapat dipenuhi secara 

keseluruhan oleh pemerintah. Oelh sebab itu dibutuhkan pemetaan 

kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan investasi - 

khususnya infrastruktur potensial - disertai dengan peta jalan (roadmap) 

pembangunan yang berbasis pembangunan yang berkelanjutan. 

Secara spesifik kebutuhan investasi pada lapangan usaha perekonomian 

di masing-masing Kabupaten/kota di kawasan Metropolitan Cirebon Raya, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 Fokus kebutuhan investasi untuk lapangan usaha/sektor 

perekonomian di Kabupaten Cirebon terdiri atas sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Konstruksi; serta Sektor 

Transportasi dan Pergudangan 

 Fokus kebutuhan investasi untuk lapangan usaha/sektor 

perekonomian di Kota Cirebon terdiri atas sektor jasa, 

perdagangan dan penyediaan jasa akomodasi. Kota Cirebon 

akan bertindak sebagai kota jasa, yang akan memposisikan dirinya 

sebagai daerah pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa yang 

berasal dari daerah-daerah lainnya. 

 Kebutuhan investasi di Kabupaten Kuningan difokuskan pada 

pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan hasil 

pertanian serta pariwisata berbasis pada pertanian dan potensi 

sumber daya alam. 

 Investasi utama yang menjadi fokus pembangunan sektoral di 

Kabupaten Indramayu adalah sektor industri pengolahan - 

khususnya industri pengolahan yang memiliki keterkaitan dengan 

sektor  energi, pertambangan dan penggalian. Juga sektor-sektor 

industri pengolahan untuk sektor pertanian (agroindustri) 

 Kebutuhan investasi sektoral yang utama di Kabupaten 

Majalengka ditunjukkan untuk mendukung sektor pertanian, Selain 

itu, dibutuhkan juga investasi yang mampu mendukung aktvitas 

bandara, seperti sektor konstruksi, khususnya pembangunan 

infrastruktur pendukung bandara, seperti jalan, kereta api, kawasan 

perdagangan dan penyediaan jasa akomodasi. 

  

 


