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KATA PENGANTAR 

Assa/amu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

Salam sejahtera untuk kita semua. 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan 
kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan nikmatNya lah 
akhirnya buku ini berhasil kami selesaikan dengan baik. 

Buku ini kami beri judul Menggali Permasalahan 

Pengembangan Kawasan Khusus. 

Buku ini mengacu kepada arahan Presiden Republik 
Indonesia, Bapak H. lr. Joko Widodo, tentang 
pencanangan visi Negara dan pendekatan 
pembangunan Negara, Nawacita, khususnya poin 
ketiga: Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan Desa da/am Kerangka 

Negara Kesatuan, mendorong pemerintah untuk 
mempertajam strategi otonomi daerah secara asimetris. 

Sejalan dengan semangat regulasi tentang otonomi 
daerah, strategi atau pendekatan pembangunan sebuah 
lokasi menjadi hak dan ranah pemerintah daerah. Salah 
satu dampaknya adalah pembentukan dan 
pengembangan kawasan khusus dari pengembangan 
desa. Namun pada pelaksanaannya pengembangan 



kawasan khusus membutuhkan dukungan dari berbagai 
pihak serta pemikiran yang holistik dan visioner. 

Dalam buku ini akan dikemukakan beberapa masalah 
yang disimpulkan dari kegiatan tim di dua provinsi yang 
telah menetapkan beberapa kawasan yang masuk 
dalam kategori kawasan khusus, Provinsi Daerah 
lstimewa Yogyakarta (Kotagede dan Nglanggeran) dan 
Provinsi Jawa Barat ( Kabupaten Cianjur dan Kabupaten 
Subang). 

Kami berharap buku ini dapat dijadikan bahan diskusi 
dan pemikiran bagi pihak-pihak seperti pemerintah 
daerah, dunia usaha, dan LSOM untuk kepentingan 
pengembangan kawasan khusus. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu penyusunan Buku 
ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama dapat 
memberikan kontribusi untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, dan semoga Allah meridhai dan 
memberkati usaha kita semua. Amin. 

Salam. 

Jakarta, 2016 
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Bab I 

Latar Belakang 

Presiden Republik Indonesia, Bapak H. lr. Joko 
Widodo, telah mencanangkan Nawacita sebagai visi Negara 
dan menjadi acuan penyusunan pendekatan pembangunan 
negara. Nawacita ketiga: Membangun Indonesia dari 

Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa 

dalam Kerangka Negara Kesatuan, mendorong pemerintah 
untuk mempertajam strategi otonomi daerah secara 
asimetris. 

Maksud dari otonomi daerah yang asimetris adalah 
adanya ke-khas-an pendekatan masing-masing daerah. 
Dengan demikian, perencanaan pembangunan akan sarat 
dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap potensi 
daerah atau faktor tingkat lokal yang dapat menjadi 
pendukung upaya pembangunan. Nawacita ini mengakui 
adanya ketidakseragaman permasalahan yang terdapat di 
daerah sehingga mendorong adanya penanganan yang juga 
tidak seragam. 

Sebagaimana menjadi semangat regulasi tentang 
otonomi daerah, strategi atau pendekatan pembangunan 
sebuah lokasi menjadi hak dan ranah pemerintah daerah. 
Pembangunan dengan skala lokasi tersebut dituangkan lebih 
lanjut dalam UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan 
UU 6/2014 tentang Desa. 



Untuk melaksanakan U U  32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan beberapa kali perubahannya, 
telah ditetapkan PP 43/2010 tentang Tata Cara Penetapan 
Kawasan Khusus. PP ini menegaskan pengertian tentang 
pemerintah pusat, pemerintahan daerah, pemerintah 
daerah, daerah otonom, fungsi pemerintahan tertentu, 
kawasan khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah. 
Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi 
dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah 
untuk menyelengga-rakan fungsi-fungsi pemerintahan yang 
bersifat khusus bagi kepentingan nasional. 

Selanjutnya ditetapkan U U  39/2009 tentang Kawasan 
Ekonomi Khusus, PP 2/2011 tentang Penyelenggaraan 
Kawasan Eonomi Khusus {diubah dengan PP 100/2012), 
Perpres 32/2011 tentang Masterplan Percepatan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia {MP3EI). 



Bab II 

Kawasan Khusus 

Mengutip buku Arah Kebijakan Kawasan Khusus yang 
diterbitkan oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan 
Khusus, "kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi 
utama lindung atau budi daya". Kawasan khusus 
pengertiannya tidak diturunkan dari peraturan perundang
undangan, tetapi kawasan yang sesuai dengan kebijakan dan 
program Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan." 

Dalam hal ini kawasan yang menyangkut: kawasan 
yang punya fungsi konservasi (sumberdaya alam, ekosistem 
yang perlu dilindungi, permukiman perdesaan, pantai, pulau 
kecil), dan kawasan perkotaan yang punya nilai khusus 
(perkampungan masyarakat berpendapatan rendah, 
bantaran sungai, dan punya nilai khusus budaya). Pengertian 
kawasan khusus bisa ditambah dengan kawasan 3T 
(terdepan/perbatasan, terpencil, dan tertinggal). Penentuan 
kekhususan apa yang digunakan, didasarkan pada 
kesepakatan." 

Peng�rtian Kawasan menurut Undang-Undang No. 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasall, (butir 22 s/d 
35): 

a. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama 
lindung atau budi daya. 

b. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan 



dengan fungsi utama melindungi kelestarian 
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam 
dan sumber daya buatan. 

c. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan 
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 
manusia, dan sumber daya buatan. 

d. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan 
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan 
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan 
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. 

e. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas 
satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan 
sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan 
sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh 
adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan 
satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 

f. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. 

g. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan 
yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang 
berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan 
kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki 
keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan 



sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi 
dengan jumlah penduduk secara keseluruhan 
sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 

h. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk 
dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang 
memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah 
sistem. 

i. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang 
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap 
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, 
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, 
termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai 
warisan dunia. 

j. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang 
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi 
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 
I i ngku nga n. 

k. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah 
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, 
dan/atau lingkungan. 

Menurut Peraturan Pemerintah 43/2010 jenis-jenis 
kawasan khusus meliputi: 

a. kawasan otorita, 



b. kawasan/wilayah perbatasan dan pulau-pulau 
tertentu/terluar, 

c. kawasan pertahanan negara, 
d. kawasan lembaga pemasyarakatan, 
e. kawasan budaya, 
f. kawasan pelestarian lingkungan hidup, 
g. kawasan riset dan teknologi, 
h. kawasan pengembangan tenaga nuklir, 
i. kawasan peluncuran peluru kendali, 
j. kawasan pengembangan prasarana komunikasi dan 

telekomunikasi, 
k. kawasan pengembangan sarana transportasi, 
I. kawasan penelitian dan pengembangan sumber daya 

nasional, 
m. kawasan eksploitasi dan konservasi bahan galian 

strategis, dan 
n. kawasan lain yang akan ditetapkan sebagai kawasan 

strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup 
orang banyak dari sudut politik, sosial, ekonomi, 
budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan. 

Mengacu pada Nomenklatur Kedeputian Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, 
Kementerian Koordinator Bidang P"embangunan Manusia 
dan Kebudayaan, ruang lingkup koordinasi yang dilakukan 
oleh Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Kawasan 
Strategis dan Khusus terbatas pada upaya pemberdayaan 
kawasan yang dapat diartikan merupakan kawasan antar 
desa pada mikronya, dan dapat meluas mencakup wilayah 



antar kabupaten/kota apabila telah ditetapkan sebagai 
kawasan khusus. 

Dengan lingkup Kedeputian Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, dan Kawasan, perlu diskresi khusus untuk 
menetapkan ruang lingkup yang tepat. Kriteria ruang lingkup 
Keasdepan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan 
pemberdayaan ·masyarakat dimana dalamnya termasuk 
penyediaan sumberdaya produktif, penguatan kapasitas, 
dan pendampingan. Demikian juga dalam lingkup desa, 
dimana ruang koordinasi terkait dengan komponen 
pengelolaan asset desa, penguatan pemerintah desa, dan 
pendampingan perencanaan skala desa. Pada tingkat 
kawasan, yaitu wilayah antar desa hingga kewilayahan yang 
lebih luas. Dengan demikian, upaya pemberdayaan kawasan 
harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah (desa, 
kecamatan, kabupaten, dst.) sesuai dengan penetapan 
bidang prioritas yang diambil. 

Keterkaitan antar wilayah menjadi kunci keberhasilan 
pemberdayaan kawasan, karena dalam memberdayakan 
kawasan, tidak dapat dilakukan secara parsial. lnklusivitas 
antar wilayah menjadi poin penting dalam penanganan 
kawasan. 

Apabila pemberdayaan kawasan dapat dilaksa-nakan 
dengan baik, holistik, dan inklusif, maka akan menghasilkan 
dampak-dampak positif yang juga telah menjadi tujuan 
penetapan kawasan khusus, yaitu antara lain: 



1. Dampak terhadap politik adalah dampak positif 
terhadap peningkatan persatuan dan kesatuan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Dampak terhadap ekonomi adalah dampak positif 
yang mengakibatkan meningkatnya kegiatan 
perekonomian dan pembangunan daerah termasuk 
masyarakat di dalamnya. 

3. Dampak terhadap sosial dan budaya adalah dampak 
positif terhadap peningkatan ketahanan sosial budaya 
daerah dan masyarakat. 

4. Dampak terhadap lingkungan adalah dampak positif 
yang didasarkan pada analisis mengenai dampak 
lingkungan hidup (AMDAL). 

5. Dampak terhadap ketertiban dan ketenteraman 
adalah dampak terhadap keadaan dinamis yang 
memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan 
tenteram, tertib, dan teratur. 

6. Dampak terhadap pertahanan keamanan adalah 
keberadaan kawasan khusus akan meningkatkan 
upaya memperkuat pertahanan dan keamanan negara 
melalui penetapan berbagai unit kerja terkait dengan 
aspek pertahanan dan keamanan. 

Enam poin lintas sektor diatas menggambarkan 
keterkaitan suatu sektor dengan yang lainnya sehingga perlu 
mendapat perhatian yang sama pentingnya. Namun 
demikian, skala prioritas perlu ditetapkan agar terjadinya 
distribusi sumberdaya yang baik dan efisien. 



Dengan keterlibatan sektor yang beragam, tentunya 
juga terkait dengan indikator-indikator keberhasilan yang 
juga beragam. Salah satu indikator yang paling mudah 
diukur adalah indikator bidang ekonomi. Selain karena 
bersifat kuantitatif dan terukur, kemampuan ekonomi 
merupakan cerminan hasil kegiatan ekonomi dalam bentuk
bentuk seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 
kapita, pertum-buhan ekonomi, dan kontribusi PDRB 
terhadap PDRB total. Potensi daerah merupakan perkiraan 
penerimaan dari rencana pemanfaatan ketersediaan sumber 
daya buatan, sumber daya aparatur, serta sumber daya 
masyarakat. 

Selain indikator bidang ekonomi, perlu adanya 
indikator tentang kualitas hidup masyarakat setempat 
sebagau wujud keutuhan pembangunan manusia. Untuk itu, 
perlu juga mempertimbangkan keselarasan indikator social 
budaya sebagai salah satu input keberhasilan pembangunan. 
Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya 
meliputi antara lain sarana yang dimanfaatkan untuk 
kegiatan sosial. Selain itu, untuk mengevaluasi keterlibatan 
masyarakat dalam pembangunan, perlu juga indikator 
terkait social politik. Sosial politik meliputi antara lain 
kemampuan penduduk mengikuti perkembangan daerah 
dan nasional, serta jumlah organisasi kemasyarakatan, dan 
keterlibatannya dalam proses demokrasi. 

Luas kawasan merupakan salah satu input yang 
dibutuhkan karena sebagao cerminan sumber daya lahan/ 
daratan cakupan wilayah yang dapat diukur dengan 1) Luas 



wilayah keseluruhan; dan 2) Luas wilayah efektif yang dapat 
dimanfaatkan. Luas wilayah sangat penting sebagai faktor 
penentu distribusi sumber daya atau potensi. setempat yang 
tersedia. 

Selain luas wilayah, kemampuan keuangan juga 
merupakan faktor input yang penting dalam upaya 
pendistribusian sumber daya yang lebih baik. Kemampuan 
keuangan dapat diukur dengan jumlah Pendapatan Asli 
Daerah, rasio Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) terhadap 
jumlah penduduk dan rasio PDS terhadap PDRB. 

Penyusunan indikator masing-masing faktor oleh 
Kementerian dan/atau LPNK, gubernur, bupati/walikota 
sesuai bidang tugas masing-masing dilakukan mengacu pada 
norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang disusun 
masing-masing kementerian dan/atau lembaga pemerintah 
nonkementerian. Penyusunan indikator penilaian tersebut 
dilakukan secara bersama oleh Kementerian dan/atau LPNK 
terkait sesuai bidang tugas masing-masing. 

Koordinasi oleh Menteri Dalam Negeri bersama 
Kementerian dan/atau LPNK mengingat hal-hal teknis dalam 
usulan penetapan kawasan khusus menjadi tugas pokok dan 
fungsi Kementerian dan/atau LPNK. Saran dan pertimbangan 
DPOD diperlukan sebagai implementasi tugas dan tanggung 
jawab DPOD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
tentang Pemerintahan Daerah. 



Rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan 
kawasan khusus memuat pengaturan teknis terkait dengan 
pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus yang 
diusulkan, antara lain tujuan penetapan, jangka waktu, 
kelembagaan, tugas dan kewenangan, dan pendanaan. 
Ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 (perubahan dari UU 
10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan kawasan khusus dalam melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Sistem informasi manajemen akuntabilitas dan kinerja 
kawasan khusus dimaksudkan dalam upaya meningkatkan 
efektivitas pelaksanaan pembinaan umum serta monitoring 
dan evaluasi penyelenggaraan kawasan khusus baik oleh 
pemerintah maupun pemerintah daerah. 





Bab Ill 

Penetapan Kawasan Khusus 

Penetapan Kawasan Khusus menurut Peraturan 
Pemerintah 43/2010 adalah untuk menyelenggarakan fungsi 
pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi 
kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan 
kawasan khusus (harus sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah) dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. 
Penetapan kawasan khusus dapat diusulkan oleh Menteri 
dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
(LPNK), gubernur, dan bupati/walikota. Selanjutnya kawasan 
khusus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam 
menetapkan kawasan khusus, pemerintah 
mengikutsertakan daerah yang bersangkutan mulai dari 
perencanaan sampai ke pelaksanaan, pemeliharaan, dan 
pemanfaatan. 

Penetapan kawasan khusus harus meme-
nuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik 

kewilayahan. Dalam memenuhi persyaratan adminis-tratif, 

ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Usulan kawasan khusus 
yang disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan yang 
antara lain meliputi: (1). studi kelayakan yang mencakup 
antara lain sasaran yang ingin dicapai, analisis dampak 
terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, 
ketertiban dan ketenteraman, pertahanan dan keamanan; 
(2). luas dan status hak atas tanah; {3). rencana dan sumber 
pendanaan; dan (4). rencana strategis); 



Persyaratan teknis terhadap usulan yang disampaikan 
oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, gubernur, 
bupati/walikota meliputi faktor kemampuan ekonomi dan 
potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas kawasan, 
kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut 
dilakukan berdasarkan indikator masing-masing faktor yang 
disusun oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah 
nonkementerian, guber-nur, bupati/walikota sesuai bidang 
tugas masing-masing. 

Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 terhadap usulan penetapan kawasan khusus 
yang disampaikan oleh Menteri dan/atau Pimpinan LPNK, 
gubernur, dan bupati/ walikota meliputi: (a) peta lokasi 
kawasan khusus ditetapkan dengan titik koordinat geografis 
sebagai titik batas kawasan khusus; (b) status tanah 
kawasan khusus merupakan tanah yang dikuasai 
pemerintah/ pemerintah daerah dan tidak dalam sengketa; 
dan (c) batas kawasan khusus. 

Dalam mengajukan usulan Rencana Penetapan 
Kawasan Khusus, perlu dilakukan sosialisasi. Pemerintah 
provinsi, DPRD provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan 
DPRD kabupaten/kota baik sendiri-sendiri maupun bersama
sama berkewajiban menyosialisasikan usulan rencana 
penetapan kawasan khusus kepada masyarakat. Dalam hal 
rencana penetapan kawasan khusus diusulkan oleh Menteri 
dan/atau Pimpinan LPNK, Menteri dan/atau Pimpinan LPNK 
memfasilitasi kegiatan sosialisasi. 



Terhadap usulan kawasan khusus, Menteri Dalam 
Negeri melakukan kajian dan verifikasi kelengkapan 
persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan atas 
usulan rencana penetapan kawasan khusus. 

Penyelenggaraan kawasan khusus yang meng-hasilkan 
penerimaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan kawasan 
khusus yang menghasilkan penerimaan tersebut diupayakan 
dapat mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

Pemerintah melaksanakan pembinaan umum dan 
pembinaan teknis atas penyelenggaraan kawasan khusus. 
Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah 
melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan 
kawasan khusus. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan 
oleh Pemerintah sebagai bahan pembinaan umum dan 
pembinaan teknis penye-lenggaraan fungsi pemerintahan 
tertentu pada kawasan khusus. 

Ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan 
penyelenggaraan kawasan khusus yang belum diatur dalam 
Peraturan Pemerintah m1 diatur dalam peraturan 
pemerintah penetapan masing-masing kawasan khusus. 
Pada saat Peraturan Pemerintah mulai berlaku, kawasan 
yang sudah dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan telah sesuai dengan rencana tata 
ruang wilayah ditetapkan sebagai kawasan khusus 



berdasarkan Peraturan Pemerintah 1n1. Peraturan 
Pemerintah 43/2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan 
Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 5 
April 2010. 



Bab iV 

Permasalahan dan Analisa 

Kajian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
tentang Kawasan Khusus menyebutkan bahwa amanat 
untuk pembentukan RUU KEK telah digariskan dalam Pasal 
31 ayat {3) UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal dan menjadi salah satu RUU yang diprioritaskan pada 
tahun 2008. Namun apakah mudah untuk menyusun draft 
RUU KEK, mengingat banyak kepentingan antar instansi 
pemerintah yang harus diatur dalam RUU KEK tersebut? 

Hal mendasar yang berhubungan dengan KEK yaitu 
kedudukan KEK sebagai bagian kawasan khusus, karena saat 
ini sudah ada kawasan khusus yang bernama Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone), 

apakah KEK sebagai bagian dari FTZ atau FTZ sebagai bagian 
dari KEK atau KEK dan FTZ adalah dua kawasan khusus yang 
berbeda. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah berita di media 
massa yang masih mencampuradukan antara KEK dan FTZ. 

Di sisi lain, sedikit gambaran studi kasus, pemerintah 
pusat telah menunjuk daerah Batam, Bintan dan Karimun 
sebagai percontohan daerah yang akan dijadikan kawasan 
ekonomi khusus. Hal ini sesuai dengan adanya kerjasama 
antara Pemerintah Rl dan Pemerintah Singapura pada Juni 
2006 yang lalu. Untuk menindaklanjuti MOU tersebut 
pemerintah telah mengundangkan PP No 46, 47 dan 48 
Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam, Bintan dan Karimun. Tentu untuk menindak-



lanjuti kerjasama tersebut diperlukan aturan pelaksana
annya, baik aturan teknis ataupun aturan administrasi yang 
akan dijadikan alat atau parameter bagi peme-rintah daerah 
setempat untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut dalam 
kerangka persiapan daerah tersebut sebagai bagian dari 
KEK. Contoh kasus inipun baru menyentuh Kawasan 
Ekonomi Khusus. Lalu bagaimana implikasi Kawasan Khusus 
sektor lainnya? 

Sebagaimana menjadi tugas koordinasi lintas 
pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan 
kawasan khusus, maka perlu pemahaman atas lingkup yang 
menjadi tugasnya, untuk itu, telah dilakukan identifikasi 
masalah sebagai dasar perumusan langkah tindak lanjut 
untuk mencari solusi yang tepat, khususnya di Kotagede dan 
Nglanggeran di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta dan 
Kabupaten Subang dan Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa 
Bar at. 

Keasdepan Pemberdayaan Kawasan Khusus dan 
Strategis melakukan monitoring dan evaluasi di beberapa 
daerah sasaran. Adapun beberapa issue penting terkait 
dengan pengembangan kawasan di kedua Kabupaten 
tersebut di atas yang merupakan lokasi monitoring dan 
evaluasi. Temuan yang penting untuk dicatat sebagai 
masukan perumusan kebijakan adalah sebagai berikut: 



1. Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta 
A. Kotagede 

Sebagai kota tua dengan situs sejarah yang cukup 
banyak, tantangan yang dihadapi dalam upaya 
pelestarian budaya adalah adanya berbagai 
kepentingan yang saling bersaing. Di satu sisi, 
sebagai kota budaya harus diupayakan agar tidak 
terjadi perubahan terutama di sekitar lokasi situs. 
Di sisi lain, perkembangan zaman menyebabkan 
tuntutan untuk merubah dan menambah 
bangunan. Selain itu, adanya perpindahan 
penduduk (terutama) yang tinggal di kawasan 
Kotagede, mengakibatkan terlantarnya bangunan 
dan Ia han yang terdapat dikawasan Kotagede. 

Untuk mencegah berdirinya bangunan baru yang 
tidak sesuai dengan perencanaan Kotagede 
sebagai kawasan khusus berbasis budaya, maka 
Pemerintah Daerah lstimewa Yogyakarta telah 
menerbitkan Perda Kota No 1 tahun 2015 tentang 
Rencana Detail Tata Ruang. Provinsi juga 
menyusun Perda Peraturan Zonasi yang dalam 
tahapan kajian (UGM, Ull) untuk Raperda yang 
akan diajukan pada tahun 2016. Selain itu, Provinsi 
juga menyusun peraturan dan penyusunan 
Peraturan Gubernur mengenai Rencana Tata 
Bangunan dan Perencanaan Transportasi. 

Upaya pelestarian yang telah dilakukan oleh 
Pemprov, Pemkot maupun Pemkab yang 



menangani Kotagede perlu dikoordinasikan dan 
disinergikan dan upaya tersebut harus melibatkan 
masyarakat Kotagede. 

Dalam beberapa hal, upaya pelestarian Kotagede 
sebagai kawasan khusus berbasis budaya telah 
dilakukan dengan baik dengan adanya koordinasi 
pengelolaan yang melibatkan semua pemangku 
kepentingan. 

Keinginan masyarakat/penduduk di Kotagede 
untuk mempertahankan suasana Kotagede yang 
tenang dan jauh dari bisingnya kendaraan dan lalu 
lalangnya wisatawan perlu menjadi pertimbangan. 
Disisi lain, kemungkinan untuk meningkatkan PAD 
melalui pengembangan berbagai obyek wisata juga 
perlu dipikirkan, misalnya adanya swasta 
(perusahaan) yang berlokasi sekitar KCB Kotagede 
(misalnya Coklat Monggo, Toko Souvenir dan lain
lain yang dapat meningkatkan daya tarik KCB 
Kotagede dan sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat terutama di KCB 
Kotagede. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perilaku 
masyarakat dan juga wisatawan. Perilaku 
masyarakat, terutama generasi muda yang sudah 
terpapar informasi dan teknologi dengan berbagai 
dampaknya tentunya sangat mempengaruhi 
keberlanjutan adat istiadat dan budaya yang 



selama ini menjadi ciri khas Kotagede. Kearifan 
lokal yang mengedepankan keguyuban dan gotong 
royong menghadapi tantangan yaitu sikap 
individualistis. Perubahan sikap dan perilaku 
masyarakat perlu juga mendapat perhatian jika 
pelestarian budaya dalam arti luas yang akan 
dipertahankan. 

Harus ada terobosan untuk melestarikan budaya 
(situs dan adat istiadat), jika kawsan Kotagede 
ingin dijadikan sebagai Kota Pusaka. 
Bukan hal yang tidak mungkin memadukan nilai
nilai kearifan lokal dengan kemajuan zaman 
khususnya dibidang teknologi dan informasi. 

Beberapa negara dengan tingkat kemajuan 
teknologi yang canggih telah membuktikan bahwa 
pelestarian budaya dapat dilakukan bahkan 
dikemabngkan dengan memanfaatkan teknologi 
yang semakin canggih. 

Jepang, misalnya kota Kyoto sekitar 1200 tahun 
yang lalu menjadi ibukota Jepang. Di kota 
bersejarah m1 terdapat banyak bangunan 
bersejarah yang akan membuat Anda merasa 
berada di zaman itu. Kuil dan berbagai tradisi yang 
ada dan ditampilkan sebagai bagian dari obyek 
wisata terpelihara dengan baik, sehingga menjadi 
salah satu warisan budaya dunia. 



B. Nglanggeran 
Sebuah gunung purba ini terletak di Desa 
Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunung Kidul yang berada pada deretan 
Pegunungan Sewu. Gunung ini adalah satu-satunya 
gunung api purba di Yogyakarta yang terbentuk 
dari pembekuan magma yang terjadi kurang lebih 
60 juta tahun yang lalu. Gunung Nglanggeran 
tersusun oleh batuan beku berupa andesit, lava 
dan breksi andesit. Asal kata nglanggeran adalah 
nglanggar yang mempunyai arti melanggar, 
dengan legenda tentang kutukan dari seorang 
dalang karena wayang-wayangnya dirusak warga. 

Tahun 1999, obyek wisata ini dikelola Karang 
Taruna Bukit Putra Mandiri. Sebagian besar dari 
anggota Karang Taruna adalah mantan buruh 
migran yang bekerja di luar negeri terutama di 
Malaysia baik secara legal maupun illegal. Potensi 
wisata alam ini dikelola dengan baik dan beberapa 
pemangku kepentingan baik Pemerintah (Pusat 
dan Daerah) maupun perusahaan melalui CSR nya 
mendukung upaya pengembangan Gunung Api 
Purba ini sehingga dapat menjadi tujuan wisata 
yang cukup diminati. 

Sebagai kawasan khusus konservasi alam, maka 
tantangan yang dihadapi adalah laju alih fungsi 
Ia han disekitar gunung purba tersebut. 



Meskipun pada saat ini belum banyak bangunan 
baru yang dibangun sebagai home stay atau toko, 
perlu adanya antisipasi. 

Peruntukan lahan dan kawasan konservasi perlu 
segera ditetapkan untuk mencegah alih fungsi 
lahan yang dapat merusak kelestarian dan 
ketersediaan sumber daya alam seperti air bersih. 

Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah kapasitas 
pengelola kawasan tersebut. Kemampuan sebagai 
pemandu wisata perlu ditingkatkan, demikian juga 
kemampuan untuk mempromosikan kawasan 
Nglanggeran. Meskipun sudah mulai eksis 
beberapa paket wisata yang dirancang dengan 
baik, namun perlu dibangun system pengelolaan 
wisata yang lebih terintegrasi. 

2. Provinsi Jawa Barat 
A. Kabupaten Cianjur. 

Tantangan yang dihadapi oleh kabupaten yang 60% 
dari wilayahnya adalah Kawasan Khusus (sebagai 
kawasan lindung sesuai RTRW Provinsi Jawa Barat) 
adalah ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah 
yang mengakibatkan kesenjangan antar wilayah yang 
dicirikan dengan kelengkapan infrastruktur perkem
bangan kegiatan perekonomian yang lebih maju di 
wilayah utara. Ketidakseimbangan ini terutama 
disebabkan oleh kelemahan rancangan perencanaan 
pembangunan kawasan setempat. Dalam 



pembangunan kawasan, tantangan terbesar adalah 
dalam keadilan pembangunan lintas dsektor dan 
lintas wilayah dimana pembangunan tersebut harus 
sinkron agar terjadi pembangunan maupun 
pertumbuhan kawasan yang holistik. 

Hal lain yang menjadi bagian dari keprihatinan 
Sebagian wilayah Kabupaten Cianjur merupakan 
daerah rawan bencana, dimana dalam pemanfatan 
dan pengelolaannya diperlukan perencanaan yang 
sesuai dengan karakteristik lokal yang bersifat 
spesifik. 

Alih fungsi lahan yang cukup tinggi terjadi pada 
beberapa kawasan yang tidak memenuhi 
persyaratan untuk pengembangan kawasan 
budidaya. Fungsi lahan yang tepat dan sesuai 
rencana merupakan kriteria pembangunan kawasan 
yang baik karena dengan perubahan/alih fungsi 
lahan yang tidak sesuai dengan grand design atau 
peta jalan kawasan tersebut, dikemudian hari akan 
menjadi halangan dalam upaya menkoordinasikan 
lintas sumber daya. 

Tingginya kontribusi sektor primer dimotori oleh 
adanya sumberdaya alam (resource based) yang 
bertumpu pada sektor pertanian (tanaman bahan 
pangan dan produk perkebunan). 



Adanya kekurangan sinergi perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan yang terjadi antar 
pengembangan sektor, pelaku kegiatan dan 
kelembagaan serta pengembangan infra-struktur 
yang terkait dengan sektor-sektor perekonomian di 
Kabupaten Cianjur. Kekurang sinergian ini juga 
menjadi kendala dalam mewujudkan eagar biosfer di 
sekitar Gunung Gede dan Pangrango. 

Sinkronisasi perencanaan m1 seharusnya bisa 
dimotori oleh peran Bappeda Kabupaten dan 
Provinsi. Namun demikian, tim belum mendapatkan 
klarifikasi apakah kelemahan utama sinkronisasi 
adalah pada tingkat perencanaan atau pada 
pelaksanaan. Peran Bappeda Kabupaten sering 
terhambat pada wewenangnya dalam mendorong 
efektifitas implementasi, dalam hal inilah sebenarnya 
peran Bappeda tingkat Provinsi sangat dibutuhkan. 
Selain untuk menyelaraskan perencanaan daerah 
dengan perencanaan nasional, Bappeda Provinsi juga 
perlu mengambil langkah untuk memediasi 
lemahnya sinkronisasi antar pelaku di tingkat 
kabupaten sesuai dengan bidang dalam struktur 
organisasi Bappeda Provinsi itu sendiri. 

Perlunya penguatan perekonomian masyarakat di 
Cianjur yang melingkupi sektor ekonominya, 
kompetensi para pelaku usaha, penguatan 
kelembagaan kegiatan ekonomi, serta perlunya 
integrasi antar sektor untuk memperkuat dan 



meningkatkan nilai tambah ekonomis di Cianjur. 
Pengembangan ekonomi suatu kawasan memang 
merupakan pekerjaan yang dapat dinilai secara 
moneter dengan indicator yang tangible. Namun 
demikian, hal-hal yang perlu ditangani untuk 
menciptakan perekonomian yang laju tidak hanya 
menyangkut bidang-bidang moneter. lnvestasi pada 
kapasitas dan keberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan ekonomi adalah hal yang penting 
namun juga sulit untuk diukur. Meski demikian, 
pemberdayaan kapasitas masyarakat mutlak untuk 
dilakukan secara berkesinam-bungan dan tidak 
parsial. Selain itu, pendampingan juga memiliki peran 
penting untuk memastikan proses pengembangan 
ekonomi dari tingkat masyarakat hingga pada skala 
industri dapat berjalan secara efektif dan utuh. 

Upaya pembangunan infrastruktur tersebut relatif 
masih memiliki keterbatasan mengingat luasnya 
wilayah Kabupaten Cianjur dengan karakteristik 
wilayah yang berbeda-beda sehingga berpengaruh 
terhadap tingkat pelayanannya. lnfrastruktur 
merupakan input yang sangat penting untuk 
kemajuan sebuah kawasan. lnfrastruktur jalan 
memberikan kemudahan mobilisasi manusia dan 
barang sehingga menyumbang terhadap pergerakan 
sumberdaya dan hasil produksi. Sementara, 
infrastruktur sektoral seperti Puskesmas dan Sekolah 
menjadi syarat penting terjadinya pembangunan 
man usia yang efektif. 



B. Kabupaten Subang. 

Kabupaten Subang merupakan pemekaran dari 
kabupaten Purwakarta, yang semula dimanfaatkan 
untuk perluasan perkebunan (teh dan karet) pada 
zaman kolonialisasi lnggris lalu berkembang menjadi 
daerah peristirahatan yang membangun lapangan 
hockey dan golf yang kemudian dilanjutkan oleh 
kolonial Belanda yang melengkapi kabupaten 
tersebut dengan beberapa bangunan. Salah satu 
bangunan peninggalan Belanda yang menjadi ikon 
Subang adalah Gedung Wisma Karya yang sekarang 
dimanfaatkan oleh Dekranasda Subang sebagai 
tempat promosi aneka produk makanan dan 
kerajinan Subang. Juga terdapat Rumah Sejarah yang 
menjadi bagian penting dalam sejarah pencapaian 
kemerdekaan Indonesia. 

Dalam perkembangannya, kabupaten Subang 
berkembang menjadi kabupaten agropolitan, tujuan 
wisata dan industri. Hasil pertanian yang terkenal 
adalah buah Nanas dan pada beberapa tahun 
terakhir, manggis berpeluang besar untuk dipasarkan 
sehingga masyarakat mulai banyak yang 
menanamnya. Selain itu, di beberapa daerah yang 
berbatasan dengan Kabupaten Bandung, banyak 
ditanam sayuran sebagai dampak dari konversi lahan 
di Lembang. Pada umumnya sayuran di tanam di 
lahan yang disewa oleh petani sayur dari Lembang. 



Sebagai daerah tujuan wisata selain berbagai 
bangunan bersejarah dan makam, kabupaten Subang 
juga memiliki banyak air terjun (curug) dan pantai 
serta perkebunan teh yang indah. 

Pada tengah tahun 2015 dengan selesainya tol Cipali 
(dari Jakarta ke Cirebon dan Palimanan), maka 
kabupaten Subang lebih mudah diakses dan sangat 
potensial untuk menjadi target dari investor. 
Dampak positif dan negatif dari keberadaan tol harus 
diantisipasi agar tidak menggerus sumber daya alam 
dan merusak daya dukung lingkungan. Keberadaan 
tol ini akan berpotensi memicu pertumbuhan Subang 
karena akses mobilisasi manusia dan barang sudah 
semakin mudah. Namun demikian, secara paralel 
dengan pembangunan, maka perlu juga diidentifikasi 
dan ditangani ekses-ekses dari pembangunan yang 
mungkin terjadi seperti tumbuhnya kawasan slum 
akibat urbanisasi yang pesat dan tidak inklusif. 

Kondisi kualitas SDM yang masih rendah. Meskipun 
ada peningkatan IPM secara keseluruhan, namun di 
beberapa kecamatan yang sulit dijangkau banyak 
anak yang tidak melanjutkan sekolah setelah tamat 
SD. Dengan rendahnya perhatian terhadap 
pendidikan, menjadikan masyarakat Subang rawan 
untuk tersingkirkan dari keuntungan-keuntungan 
yang dapat diraih dari hasil pembangunan. 
Pendidikan rendah menjadi penyebab pembangunan 
manu-



sia yang stagnan dan kemudian hanya berpotensi 
menjadi sumberdaya manusia berkualitas rendah 
yang hanya mampu mengisi lowongan pekerjaan 
sebagai pekerja kasar. Dengan demikian, perlu 
perhatian khusus pada sektor pendidikan untuk 
memastikan masyarakat Subang juga turut 
berkembang sesuai dengan pembangunan 
kawasannya. Kondisi riil saat ini pun sudah mulai 
memprihatinkan dimana tidak jarang anak-anak 
perempuan terpaksa menjadi TKW atau bahkan 
menjadi korban trafficking (perdagangan orang). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
upaya pemberdayaan Kawasan Khusus, permasalahan klasik 
yang kerap terjadi adalah perihal lemahnya sinkronisasi 
upaya lintas sektor. Sebuah kawasan apabila telah 
ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus pada suatu 
sektor, maka akan cenderung terjadi euphoria atas sektor 
tersebut. Padahal, penetapan kawasan khusus sepatutnya 
memperhatikan dan meminimalisir efek buruk dari 
pembangunan, yaitu terciptanya kemiskinan akibat 
berkurangnya kesempatan dan akses pada sumberdaya. 

Pada tingkat perencanaan misalnya, Bappenas telah 
berupaya menggambarkan peta jalan, sebagai acuan lintas 
sektor, program berbasis kawasan seperti MP3EI  dimana 
multi sektor perlu berperan untuk pencapaian 
pembangunan ekonomi. Namun demikian, pada tingkat 
implementasi, penggerak sinkronisasi lintas sektor untuk 
tujuan bersama ini masih sangat lemah sehingga perlu 



ditingkatkan. Temuan-temuan di lapangan seperti alih kelola 
lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan maupun 
perencanaan tata ruang menjadi salah satu contoh riil 
dimana fungsi koordinasi belum optimal. 

Tidak hanya terbatas pada obyek (sektor), peran 
lintas subyek (actor) juga perlu harmonisasi dan sinkronisasi. 

Kita juga perlu memahami bahwa satu pihak tertentu 
tidak mungkin bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan 
berbagai pihak karena sumberdaya, keahlian, dan 
wewenang tidak dikuasai oleh pihak tunggal. Oleh karena 
itu, peran multipihak menjadi jawaban atas keterbatasan 
sumberdaya, kapasitas, dan keahlian. 

Dalam dunia internasional, saat 1n1 sedang 
berkembang pendekatan peran lintas pemangku 
kepentingan untuk menuntaskan sebuah issue bersama. 
Pendekatan tersebut disebut dengan 4P atau PPPP yang 
terdiri Public, Private, People, Partnership, yaitu merupakan 
kemitraan antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. 

ldealnya, peran pemerintah adalah pada penyediaan 
iklim kerja yang mendukung kontribusi lintas pelaku. Namun 
demikian, pemerintah juga perlu menginisiasi ruang kerja 
tersebut dan mengkoneksikan para pemangku kepentingan. 
Lebih khusus lagi, agar tercipta kepemilikan atau ekuitas 
yang baik untuk keberlanjutan program, peran ini perlu 
diambil oleh Pemerintah Daerah. Dengan keterlibatan 
Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerahnya sendiri, 



maka akan tercipta rasa kepemilikan yang tinggi sehingga 
akan mendorong efektifitas pembangunan karena dimotori 
oleh tuan rumah. 

Dari sisi pihak swasta, tentunya memiliki peran yang juga 
tidak kalah penting. Pihak swasta juga menghasilkan 
pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dan sosial 
ekonomi. By product atau efek samping dari produksi 
misalnya, dapat merugikan sekitar lokasi produksi secara 
mikro, bahkan sampai pada skala kawasan. Terlebih apabila 
lokasi produksi merupakan bagian dari daerah aliran 
sungai/DAS. Perlu perhatian khusus dari korporasi terkait 
untuk memastikan bahwa proses produksinya tidak akan 
merusak lingkungan sekitar. 

Demikian penting juga peran regulator yang mengatur tata 
kelola limbah produksi. Namun sisi positifnya, pihak swasta 
dapat mengambil peran penting dalam memperkuat 
sumberdaya. Misalnya dengan dana Corporate Social 
Responsibility untuk memperkuat sumberdaya 
pembangunan kawasan yang umumnya bersumber dari 
anggaran Negara. Dengan pendanaan yang kolaboratif, 
ekuitas program pembangunan kawasan akan semakin kuat 
antar pemangku kepentingan sehingga efektifitas 
implementasinya akan semakin baik. Selain itu, apabila 
melihat keuntungan dari pihak swasta yang menyalurkan 
CSRnya, minimal eksposur merk dan image perusahaan 
kepada masyarakat akan tertanam secara positif. Selain itu, 
pihak swasta juga akan mendapatkan insentif dari regulator 
atas jasanya dalam menyalurkan CSR. 



Namun tidak hanya terbatas pada pendanaan, pihak swasta 
secara umum juga memiliki keahlian tinggi dalam bidang 
atau sektor yang digelutinya. Keahlian m1 dapat 
berkontribusi baik terhadap implementasi program dimana 
kebutuhan atas keahlian teknis tertentu tidak terpenuhi 
oleh pemerintah maupun masyarakat. Contohnya dalam 
mengembangkan sebuah kawasan ekonomi dimana salah 
satu komponennya adalah peningkatan ekonomi 
masyarakat, didalamnya tentunya menyangkut akses 
terhadap sumberdaya ekonomi seperti permodalan dari 
lembaga keuangan formal. Tidak hanya terbatas pada 
ketersediaan kredit mikro, perbankan juga secara umum 
memiliki keahlian dalam pengelolaan . kesehatan financial 
sebuah usaha. Keahlian tersebut dapat menjadi kontribusi 
upaya bersama yang sedang dijalani. 

Dalam kemitraan ini, masyarakat dalam berperan tidak 
selalu hanya sebagai penerima manfaat atau sasaran 
program, tetapi juga terlibat dalam perencanaan, 
implementasi, pengawasan, dan evaluasinya. Masyarakat 
perlu mengambil peran aktif karena pada dasarnya elemen 
masyarakat adalah berdaya, hanya memiliki tingkat 
keberdayaan dan keahlian yang berbeda. Perlu pola pikir 
kontributif untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan 
dan di sinilah salah satu sumberdaya terbesar Republik 
Indonesia, yaitu Sumberdaya Manusia dimana dari segi 
kuantitas, SDM kita mencapai peringkat ke-empat di dunia. 

Sebagaimana penulis pelajari dari pelaksanaan PNPM 
Mandiri yang telah berlangsurig dari 2007-2014, maka 



nampak peran masyarakat secara umum telah bergeser. Kini 
masyarakat tidak lagi hanya menjadi obyek pembangunan, 
namun dapat mengambil peran aktif sebagai subyek atau 
actor. Bahkan, dalam beberapa lokasi praktek baik, 
masyarakatlah yang mempunyai inisiatif sebagai penggerak 
pembangunan. Dengan diterbitkannya Undang-undang No 6 
Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat pada tingkat desa kini 
memiliki wewenang untuk mengelola pembangunan desa 
melalui lembaga-lembaga tingkat desa atau tingkat 
komunitas. 

Umumnya lembaga-lembaga pelayanan di tingkat 
komunitas ini mempunyai wilayah kerja atau karak-teristik 
kelompok sasaran yang sama, untuk itu perlu dibentuk 
lembaga koordinasi yang biasanya berada di bawah 
pemerintah, terutama lembaga-lembaga pemerintahan yang 
terkait (Dinas, Departemen dll) 

Lembaga-lembaga pelayanan sosial swasta umumnya 
mempunyai karakteristik memberi pelayanan pada 1 jenis 
pelayanan (spesifik/ spesialisasi). Dalam melakukan 
perencanaan biasanya tidak pernah terlepas dari sektor
sektor terkait (lintas sektoral), dimana masing-masing 
lembaga mempunyai tujuan yang khusus dan populasi yang 
khusus. Untuk itu diperlukan satu koordinator yang dalam 
kerjanya menggunakan pendekatan-pendekatan holistik/ 
komprehensif. 

Biasanya kedudukan perencana sosial dalam suatu 
organisasi dapat sebagai executive director yang mempunyai 



akses pada pembuatan kebijakan di tingkat atas, namun 
tidak mempunyai akses pada pelaksanaan perencanaan 
yang telah dibuat. Posisi lainnya adalah berada di antara 
manajerial dan operasional atau berada di dua posisi ini 
sekaligus, mereka biasanya mempunyai otoritas pada 
pengembangan program dan pelaksanaan program sehingga 
perencana dapat memahami pula implikasi dari masing
masing kebijakan/ program yang dibuat. 

Seorang perencana sosial selalu mempunyai tugas 
dan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya, dan setiap 
perencana juga mempunyai atribut yang melekat dalam diri 
mereka yang sedikit banyak juga turut mempengaruhi 
perencanaan yang mereka buat. 

Adapun atribut tersebut adalah ldeologi 
(sekumpulan nilai-nilai); Karakter (dapat mempengaruhi 
dalam melihat masalah); Pengetahuan, keterampilan dan 
pengalaman; serta Kepribadian dan Kredibilitas perencana. 

Selain peran pihak-pihak diatas sesuai dengan 4P, 
dengan kondisi riil Indonesia, penting juga untuk melibatkan 
pihak akademisi. Akademisi dapat berkontribusi 
memberikan sentuhan penyempurnaan pada proses baik 
dari keahliannya dalam pengetahuan maupun inovasi 
teknologi. Pada tingkat implementasi kadang membutuhkan 
analisa dari pihak luar untuk menyempurnakan sebuah 
proses yang dapat disederhanakan. Pada tingkat koordinasi, 
akademisi juga dapat membantu meramu lingkup program 
agar lebih tepat sasaran dengan menerapkan metode yang 



lebih tepat. Pihak akademisi juga tidak terbatas pada 
universitas saja, juga termasuk LPNK lainnya dimana 
lembaga-lembaga tersebut telah memiliki inventaris kajian
kajian dan inovasi-inovasi yang kaya dan beragam. Selain itu, 
akademisi dapat memberikan masukan dalam penyusunan 
pendekatan komunikasi dimana hal ini merupakan salah 

I 

satu kelemahan klasik program-program pemerintah. 

Kemitraan antar pihak-pihak tersebut diatas 
membutuhkan komitmen yang tinggi karena dengan 
berkumpulnya berbagai pihak berkepentingan, tentunya 
tidak mudah untuk mengidentifikasi secara tangible apa 
manfaat bersama yang akan didapatkan. Bagaimana pun, 
kita perlu menyadari bahwa pihak swasta bekerja dengan 
basis keuntungan. Dengan pendekatan CSR-pun, benefit 
yang didapatkan harus terlihat untuk menjaga komitmen 
yang berkelanjutan. 



Bab V 

Kesimpulan 

Pembangunan yang kurang efektif akan menciptakan 
produk pembangunan yang negatif seperti hilangnya akses 
terhadap sumberdaya. Hilangnya akses tersebut dapat 
menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yag terkena 
imbasnya atau masyarakat yang tidak mampu bersaing 
dengan pembangunan. 

Pemberdayaan Kawasan perlu menitikberatkan 
perhatian pada pengelolaan dan distribusi sumberdaya 
kepada pihak-pihak yang tepat untuk menjamin semua 
golongan masyarakat tidak tertinggal oleh proses 
pembangunan atau lebih parahnya tergerus oleh 
pembangunan karena keberhasilan pemberdayaan kawasan 
khusus dan kawasan strategis tidak hanya bergantung pada 
perencanaan yang tepat, namun juga terkait pada 
implementasi yang terkoordinir dengan baik. Temuan
temuan permasalah yang terjadi di lapangan secara umum 
disebabkan oleh pengelolaan sumberdaya lintas sektor yang 
kurang efektif, kurang efisien, dan kurang tepat sasaran. 
Dengan kemitraan lintas pelaku yang sinkron, dapat saling 
memperkuat, dan dengan sumberdaya yang terkelola 
dengan baik, maka akan tercapai pemberdayaan kawasan 
khusus dan kawasan strategis yang baik dan efektif. 



LAMP IRAN 

11 Proceeding" 
RAPAT KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN 

PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS BERBASIS BUDAY A 

YOGYAKARTA, 10-12 NOVEMBER 2015 

I. Dasar Hukum : 

Surat Tugas dari Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan Kawasan No: KET 610/PMK/ Dep.VII/XI/ 

2015 tanggal 9 November 2015 mengenai penugasan untuk 

mengadakan Rakor Perumusan Kebijakan Pengembangan 

Kawasan Khusus Berbasis Budaya d i  Yogyakarta tanggal 10 -

12 November 2015. 

II. Tujuan 

a. Mendapatkan informasi langsung dari Pemerintah Daerah 

(tingkat provinsi dan kabupaten kota), pegiat budaya dan 

masyarakat di daerah kawasan khusus berbasis budaya 

mengenai kondisi terkini Kotagede 

b. Mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan 

mekanisme koordinasi yang di laksanakan oleh Pemerintah 

Daerah untuk pengembangan Kotagede sebagai kawasan 

khusus berbasis budaya. 

c. Mendapatkan informasi mengenai program dan kegiatan 

yang telah, sedang dan akan di laksanakan oleh berbagai 

pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan 

Kotagede sebagai daerah kawasan khusus berbasis 

budaya. 

d. Mengkompi lasi masukan hasil pengamatan dan rakor 

sebagai bahan untuk menyusun kebijakan koordinasi 

pembangunan manusia dan kebudayaan untuk 

pengembangan kawasan khusus berbasis budaya. 



e. Menjadikan hasil rakor sebagai bahan acuan bagi 

pengembangan kawasan khusus berbasis budaya di daerah 

lainnya . 

I l l .  Bentuk Kegiatan:  

Sebelum rapat koordinasi d i lakukan  dengan pemerintah 

setempat, tim melakukan konfirmasi langsung kepada nara 

sumber dan juga meninjau kawasan Kotagede dengan fokus 

pabrik dan toko coklat "Monggo" yang kerap kali menjadi 

bagian dari kegiatan "jelajah wisata" Kotagede. Kegiatan 

tinjauan lapangan la innya adalah peninjauan ke lokasi gunung 

api Purba Nglanggeran dan Air Terjun Sri Gethuk yang menjadi 

bagian dari Kawasan Wisata di Kabupaten Gunung Kidul, 

d i laksanakan pada hari ketiga. 

Kegiatan rakor d iawal i  dengan Pembukaan, Pemaparan, Tanya 

Jawab dan Diskusi Kelompok (Kerangka Acuan terlampir) . 

Pembukaan meliputi menyanyikan lagu Indonesia Raya, 

Sam butan Deputi (yang disampaikan oleh Asdep 

Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus Kemenko PMK), 

Sam butan Gubernur DIY (yang disampaikan Sekretaris Biro 

Administrasi Kesra) dan Doa. 

Pemaparan disampaikan oleh 4 (empat) nara sumber yaitu : (1) 

Asisten Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus, 

Kemenko PMK; (2) Ketua Bappeda Daerah lstimewa 

Yogyakarta; {3) Kepala Dinas Kebudayaan Daerah lstimewa 

Yogyakarta dan (4) Pegiat Pelestari Kotagede (paparan 

terlampir). Pemaparan di lanjutkan dengan tanya jawab. 



Setelah istirahat, acara di lanjutkan dengan diskusi kelompok 

yang menekankan kepada langkah-langkah yang telah dan 

perlu di laksanakan untuk meningkatkan pengembangan 

kawasan khusus berbasis budaya di Kotagede. 

Selain melaksanakan Rapat Koordinasi, tim juga melakukan 

kunjungan ke Perusahaan eoklat Monggo yang merupakan 

salah satu target jelajah wisata yang berada didekat Kawasan 

Inti Kotagede. 

Tim juga melakukan peninjauan ke Gunung Kidul yang menjadi 

kawasan konservasi alam yang d iselaraskan dengan kegiatan 

pariwisata sebagai kegiatan ekonomi. Lokasi yang ditinjau 

adalah Gunung Purba Nglanggeran dan Air Terjun Sri Gethuk. 

Kedua lokasi tersebut adalah bagian dari daerah tujuan wisata 

alam di Daerah lstimewa Yogyakarta. Pihak provinsi tengah 

memprogramkan berbagai kegiatan yang dapat menunjang 

kabupaten Gunung Kidul sebagai daerah konservasi sumber 

daya a lam. 

IV. Hasi l  Kegiatan : 

a. Mendapatkan informasi langsung dari Pemerintah Daerah 

(tingkat provinsi dan kabupaten kota), pegiat budaya dan 

masyarakat di daerah kawasan khusus berbasis budaya 

mengenai kondisi terkini Kotagede. 

Kawasan Kotagede awalnya adalah satu entitas namun 

saat ini berada d i  2 wilayah administrasi, Kota Yogyakarta 

dan Kabupaten Bantu l, maka perlu dikelola kembal i  

sebagai satu kawasan. Pengelolaan sebagai satu kawasan 

berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang eagar Budaya, 

Perda DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian 

Warisan Budaya dan eagar Budaya, Peraturan Gubernur. 



DIY No. 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian eagar Budaya, 

Peraturan Gubernur. DIY No. 55 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan eagar Budaya, SK Gubernur. DIY No. 186 

/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan eagar Budaya. 

Kawasan Kotagede mencakup dua wi layah administrasi 

pemerintahan wilayah, yaitu Kota Yogyakarta (Kelurahan 

Prenggan, Purbayan dan Rejowinangun)  dan Kabupaten 

Bantu l (Desa Jaga lan, dan Desa Singosaren). 

Bangunan fisik d i  Kawasan Kotagede, khususnya situs 

budaya cukup terawat. Beberapa bangunan yang hancur 

dan rusak sebagian besar sudah d iperbaiki. Namun adanya 

bangunan-bangunan baru yang d ibangun warga setempat 

atau pendatang terutama di sekitar situs sangat merusak 

keindahan dan kekhasan kawasan sekitar situs. Warga su lit 

membendung tumbuhnya bangunan tersebut, karena izin 

d ikeluarkan o leh pihak Pemerintah. 

Bangunan mi l ik masyarakat, meskipun ada yang dalam 

kondisi masih cukup bagus, banyak yang rusak karena dan 

beberapa diantaranya hancur terutama karena tidak 

d iurus oleh pemiliknya. 

Kekhasan Iorang-Iorang berbatas tembok dengan jendela 

dan pintu kecil masih terjaga, demikian pula joglo dan 

lahan atau ha laman yang menjadi area publ ik masih 

terjaga dan d igunakan oleh warga. 

Usaha kerajinan perak yang menjadi ciri khas Kotagede 

semakin berkurang terutama karena tidak/kurangnya 

minat generasi penerus dari para pengrajin maupun warga 

lainnya terhadap usaha ini. Beberapa pengrajin yang masih 



eksis adalah generasi tua dengan sistem manajemen 

pengelolaan usaha yang sangat tradisiona l .  Untuk 

memasarkan produk mereka lebih mengandalkan kepada 

pedagang/ pengusaha yang memil iki toko yang relatif 

besar, sehingga margin keuntungan lebih banyak dinikmati 

oleh pedagang pengumpul .  Usaha rumah tangga lainnya 

adalah warung dan pembuatan aneka makanan ringan, 

serta pembuatan batik. Untuk usaha jasa yaitu 

menyediakan home stay kurang diminati karena 

ber�enturan dengan ni la i  agama (Is lam).  

b. Mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan 

mekanisme koordinasi yang di laksanakan oleh Pemerintah 

Daerah untuk pengembangan Kotagede sebagai kawasan 

khusus berbasis budaya. 

Kegiatan pelestarian di laksanakan secara bertahap dan 

berkesinambungan yang diwujudkan melalui kegiatan

kegiatan pelestarian, perl indungan, dan pemanfaatan di 

Kawasan eagar Budaya (KeB) Kotagede dengan sasaran 

Warisan budaya fisik dan Warisan budaya non fisik. 

Kegiatan-kegiatan upaya pelestarian Kotagede sudah 

dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 

2012, BAPPEDA Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta 

mengadakan acara Temu Pemangku Kepentingan 

Sinkronisasi Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan eagar 

Budaya Kotagede. Kondisi saat in i, upaya pelestarian tetap 

di laksanakan, terlebih dengan adanya Dana Keistimewaan. 

J ika pada beberapa waktu yang lalu kebijakan, program 

dan kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan kurang 

bersinergi, maka Pemerintah Daerah lstimewa Yogyakarta 



dengan focal point Dinas Kebudayaan akan menerapkan 

konsep revita l isasi yang menjadikan Kotagede sebagai 

Living Museum yaitu dengan menguatkan jejaring kerja 

yang berbasis ni lai-ni lai sosial budaya ( intangible heritage) 

dan eagar budaya (tangible heritage). Revita l isasi akan 

mengarah kepada pengembangan objek-objek potensia l 

berni la i  kesejarahan, kerajinan, seni pertunjukan, dan 

gerakan sosia l  kemasyarakatan di wilayah Jaga lan, 

Prenggan, dan Purbayan. 

Rencana Makro dari KCB Kotagede menekankan pada 

keterkaitan keruangan antara kawasan pelestarian dengan 

wilayah d isekitarnya. Kawasan inti pelestarian berupa zona 

konservasi monumen (monumen kerajaan) dan zona 

konservasi eagar budaya kerakyatan (Jaga lan, Prenggan, 

Purbayan)  yang d itunjang oleh zona penyangga di 

Rejowinangun dan Singosaren. 

Secara mikro, maka akan d ituangkan dalam bentuk 

penyusunan konsep pelestarian dan pengembangan, 

pedoman revita lisasi, rencana revita l isasi, tata guna dan 

intensitas penggunaan lahan serta tata bangunan dan 

ruang hijau .  

U ntuk merealisasikannya maka telah d ibentuk d itetapkan 

5 blok yaitu : Kawasan Inti Kotagede, Koridor Jalan 

Kemasan, Koridor Ja lan Mondorakan, Koridor Ja lan Nyi 

Pembayun dan Koridor Ja lan Karanglo dengan kegiatan 

yang mencakup: Penguatan lembaga pengelola KCB, 

Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelestarian 

bangunan, Peningkatan kapasitas masyarakat dalam 

mengelola, pemanfaatan bangunan eagar budaya, 

Pengintegrasian pemugaran BCB dalam revital isasi KCB, 



Perumusan dan penerapan kebijakan karakter KCB, 

Pengembangan l ingkungan yang mendukung karakter KCB, 

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam produksi dan 

pemasaran kerajinan. 

c. Mendapatkan informasi mengenai program dan kegiatan 

yang telah, sedang dan akan di laksanakan oleh berbagai 

pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan 

Kotagede sebagai daerah kawasan khusus berbasis 

budaya. 

Berbagai pemangku kepentingan telah melakukan 

berbagai kegiatan d i  Kotagede, yang d imula i  sejak 

beberapa tahun la lu, khususnya sete lah terjadinya gempa 

bumi tahun 2006. Kegiatan berbagai pemangku 

kepentingan tersebut telah membantu pengembal ian fisik 

dan non fisik Kotagede, meskipun dari sisi koordinasi dan 

sinergisitas belum optimal. Pem berian bantuan baik 

berupa natura maupun in natura di beberapa lokasi yang 

tidak di lakukan dengan sistem "satu pintu" nampak 

berdampak terhadap perkembangan Kotagede yang 

seakan terkotak-kotak dan bukan merupakan satu 

kesatuan yang utuh sebgai kawasan khusus berbasis 

budaya. 

Jenis kegiatan yang telah di lakukan adalah renovasi dan 

pelestarian fis ik yang mencakup beberapa rumah, joglo 

dan tembok pembatas yang membentuk Iorang-Iorang 

khas Kotagede. Beberapa diantaranya sampai sekarang 

terus d ipelihara, misa lnya Omah UGM, Iorang kampung, 

masjid perak, dan lain-lain .  Selain pelestarian eagar budaya 

(bangunan) fisik, juga telah d ilakukan pelatihan dan 

pembinaan terhadap anggota komunitas baik melalui 



komunitasnya maupun dengan merekrut individu 

budaya. Salah satu diantaranya adalah kegiatan 

Pusaka yang melakukan pendampingan terhadap pegiat 

budaya di Kotagede. 

Pada akhir tahun 2014, Dinas Kebudayaan Daerah 

lstimewa Yogyakarta membentuk Badan Pengelola 

Kawasan eagar Budaya (BPKeB) Kotagede. Badan ini 

d iharapkan dapat menjadi wadah bagi institusi atau 

kelompok pegiat dan pecinta budaya Kotagede seperti 

Yayasan Kanthil, Forum Joglo, OPKP serta komunitas 

pecinta dan pelestari eagar Budaya Kotagede serta 

beberapa kelompok masyarakat la innya. Dinas 

Kebudayaan DIY telah mengadakan sosia l isasi ke 

masyarakat secara langsung, dan juga melakukan 

perekrutan bagi warga yang berniat bergabung sebagai 

pengurus Badan Pengelola Kawasan eagar Budaya (BPKeB) 

Kotegede. Menurut Dewan Pertimbangan Pelestarian  

Warisan Budaya (DP2W) DIY, Kotagede nantinya akan  

menjadi embrio serta pi lot project pengelolaan Kawasan 

eagar Budaya .  

Pemerintah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta tengah 

menyusun kebijakan yang terkait dengan Ke istimewaan.  

Salah satu diantaranya adalah rencana pembentukan 

Asisten Daerah Keistimewaan untuk memudahkan 

pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 03/PMK.07/ 2013 tentang Tata eara 

Pengalokasian dan Penyaluran  Dana Keistimewaan Daerah 

lstimewa Yogyakarta . Berdasarkan  Peraturan Guber,rur 

Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, maka dana 

keistimewaan dapat dia lokasikan untuk belanja hibah 



kepada Pemerintah Lainnya, Badan, Lembaga dan 

Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia yang menunjang penyelenggaraan urusan yang 

menjadi kewenangan istimewa dan d iprioritaskan untuk 

penyelenggaraan Pelayanan Publ ik sesuai  dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  Hal ini  sesuai 

dengan Perda DIY No 6 Tahun 2012 yang menyatakan 

bahwa Daerah lstimewa Yogyakarta memi l iki entitas atau 

tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas 

lokal berupa ni lai  religi, ni lai  spiritua l, ni la i  fi losofis, ni lai 

estetika, ni lai  perjuangan, ni lai  kesejarahan, dan ni la i  

budaya yang menggambarkan segi keistemewaan 

Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya. 

Aktual isasi untuk menjaga kelestarian budaya di laksanakan 

dengan bersikap hati-hati dan selektif dalam menyikapi 

perubahan dan dampak pengaruh budaya asing yaitu 

dengan peningkatan kapasitas masyarakat berbasis 

kearifan lokal, Pengembangan ekonomi berbasis budaya 

dan kearifan lokal, Pembuatan ja lan l ingkar Kotagede dan 

Penyediaan ruang parkir (wisata). Sedangkan kegiatan 

yang di lakukan ada lah pembangunan gapura penanda 

kawasan, pembangunan pusat budaya Jawa, dan 

penangkalan budaya asing melalui peningkatan kapasitas 

masyarakat lokal dan peningkatan ekonomi berbasis 

budaya. Komunitas juga telah mengembangkan berbagai 

kegiatan jelajah wisata yang cukup beragam.  Yang perlu 

d itingkatkan adalah koordinasi dan kerjasama dari 

komunitas pegiat wisata agar jelajah wisata menjadi 

kegiatan yang berdampak positif terhadap semua pihak 

terutama bagi masyarakat di kawasan Kotagede. 



V. Simpulan dan Rencana Tindak Lanjut 

a. Kawasan berbasis budaya Kotagede mempunyai sejarah 

panjang terutama sebagai cikal bakal berdirinya dua 

kerajaan besar dan masa pera lihan kerajaan Hindu ke 

kerajaan Is lam. Warisan budaya baik yang berupa situs

situs bersejarah, maupun kearifan loka l dan ni lai-ni lai 

peri laku yang l uhur masih terjaga dan diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun sejalan dengan 

perkembangan zaman, maka cukup banyak tantangan 

dalam melestarikan kekayaan  sosial-budaya yang 

menjadi ciri khas Kotagede. 

b. Berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah (mulai 

tingkat Pusat maupun Daerah yang mencakup Provinsi 

dan Kabupaten/Kota) telah melakukan berbagai upaya 

untuk melestarikan Kotagede sebagai Kawasan khusus 

berbasis budaya. Meskipun pada awalnya kegiatan 

koordinasi dan sinkronisasi dari berbagai pemangku 

kepentingan belum maksimal sehingga upaya 

pelestarian terkesan seperti terkotak-kotak, belum 

menjadi upaya yang menyeluruh, kegiatan tersebut 

memberi dampak positif terhadap pelestarian Kotagede 

sebagai kawasan eagar budaya, terutama setelah gempa 

tahun 2006. 

c. U ntuk kondisi sekarang, tantangan yang dihadapi dalam 

upaya pelestarian adalah berdirinya bangunan mi l ik 

pribadi terutama d i  sekitar situs bersejarah yang 

mengurangi kekhasan situs dan bangunan-bangunan 

berni lai sejarah yang sudah lapuk dan t idak terawat 

serta dan kepedulian/keikutsertaan generasi muda di 

Kotagede dalam melestarikan Kotagede sebagai 

kawasan khusus berbasis budaya. U ntuk mencegah 



berdirinya bangunan baru yang tidak sesuai dengan 

perencanaan Kotagede sebagai kawasan khusus berbasis 

budaya, maka Pemerintah Daerah lstimewa Yogyakarta 

telah menerbitkan Perda Kota No 1 tahun 2015 tentang 

Rencana Detai l  Tata Ruang. Provinsi juga menyusun 

Perda Peraturan Zonasi yang dalam tahapan kajian 

(UGM, U l l )  untuk Raperda yang akan diajukan pada 

tahun 2016. Selain itu, Provinsi juga menyusun 

peraturan dan penyusunan Peraturan Gubernur 

mengenai Rencana Tata Bangunan dan Perencanaan 

Transportasi. 

d. Pelestarian Kotagede sebagai kawasan khusus berbasis 

budaya telah di lakukan dengan  baik dengan adanya 

koordinasi pengelolaan yang melibatkan semua 

pemangku kepentingan. Namun perlu adanya pelibatan 

pihak swasta (perusahaan) yang berlokasi sekitar KCB 

Kotagede misalnya Coklat Monggo, Toko Souvenir dan 

lain-lain untuk meningkatkan daya tarik KCB Kotagede 

dan seka ligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

terutama di KCB Kotagede. 

Kotagede dapat menjadi contoh yang baik (good practice) 

dalam pengembangan kawasan khusus berbasis budaya. Contoh 

baik ini dapat d ireplikasi di daerah lain, dan Kemenko PMK dalam 

hal ini  Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Strategis dan 

Khusus dapat membuat semacam panduan/acuan berdasarkan 

lesson learned dari Kawasan Kotagede. 



CAT AT AN PERJALANAN KE KAWASAN WISATA GUNUNG 

API PURBA 01 KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

Perjalanan ke kawasan wisata Gunung Kidul dilakukan 

untuk memperoleh gambaran mengenai pengembangan kawasan 

khusus konservasi alam di Daerah lstimewa Yogyakarta . 

Sebenarnya cukup banyak obyek wisata yang terdapat di 

kabupaten Gunung Kidul, namun tim memil ih dua obyek wisata 

yaitu Gunung Purba Nglanggeran dan Air Terjun Sri Gethuk. Kedua 

obyek wisata tersebut terletak d i  daerah yang relatif kering 

kerontang. 

Nglanggeran yang terletak di pinggiran Gunung Kidul 

sekitar 10 km dari Bandara Adisucipto Yogyakarta adalah kawasan 

gunung purba dan daerah pegunungan gamping (karst), sehingga 

masyarakatnya selama ini cukup su l it berkembang. Daerah ini 

dahulunya hanya menarik  bagi orang kampus yang ingin meneliti 

tentang gunung tua, vu lkanologi, geologi dan sebagainya� 

Masyarakatnya banyak bekerja sebagai petani dan pengrajin, 

sela in  itu banyak bekerja di Yogyakarta mengisi kehidupan sektor 

informal .  Bahkan kemudian banyak pula yang menjadi tenaga 

kerja ke berbagai negara. 

Secara administratif Nglanggeran terletak di Kecamatan 

Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Kawasan 

desa Nglanggeran secara a lami memil iki kontur unik namun 

menawan.  Keunikan Nglanggeran tidak lain merupakan warisan 

a lam hasil bentukan Gunung Api Purba yang terbentuk ribuan 

tahun yang la lu .  

Sejak tahun 1999 kelompok Karang Taruna Desa 

Nglanggeran telah mengelola kawasan wisata Desa Nglangggeran .  

Dimulai  dengan program penghijauan d i  wilayah sekitaran desa 



baru kemudian khusus melakukan pengembangan wisata yang 

didampingi langsung oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Gunung 

Kidu l .  Pengembangan wisata semakin serius pasca gemba 

Yogyakarta 2007 dengan adanya pembentukan Badan Pengelola 

Desa Wisata (BPDW). Lembaga ini mel ibatkan banyak pihak yakni 

lbu-ibu PKK, Kelompok Tani, Pemerintah Desa, kelompok pemuda 

Karang Taruna dan hampir seluruh komponen masyarakat lain di 

de sa. 

Perjalanan nyaman karena kondisi jalan aspal mulus dengan 

pemandangan alam desa dan pepohonan yang cukup rindang, 

meskipun menurut cerita dahulunya adalah kering. 

Dipintu masuk kawasan wisata, sebuah land mark yang 

khas menyambut pengunjung. 





Papan informasi mengenai berbagai event dan suguhan wisata 

serta peta trackking di gunung purba membuat pengunjung ingin 

mengetahui lebih jauh tentang Nglanggeran. 

Pegunungan purba yang unik ini dapat d ijelajahi dengan 

mengikuti a lur jelajah sesuai dengan kemampuan, yaitu dari a lur  

yang terdekat dan relatif mudah sampai a lur yang jauh dan relatif 

su lit (ada 6 a lur  jelajah). Salah satu a lur jelajah yang cukup 

diminati wisatawan asing adalah alur 6 yang terjauh yang 

berujung dengan bermalam dan menyaksikan matahari terbenam 

di  ufuk barat yang konon sangat memukau.  

Tim mencoba mengikuti a lur jelajah yang terdekat, dan ternyata 

itupun sudah berkesan, dengan pemandangan dan l iku-liku jalan 

setapaknya yang unik. Celah sempit juga memicu adrenal in dan 

menimbulkan sensasi petualangan. 



Celah sempit juga menjadi tern pat favorit untuk berfoto dengan 

berbagai gaya. 

Sepanjang a lur  jelajah terlihat l ingkungan yang asri dan bebas 

sampah dan graffiti atau corat coret. Kesadaran untuk menjaga 

kebersihan dan keasrian l ingkungan d ibangkitkan dengan 

berbagai papan dengan pesan yang unik. 

Selain itu, sikap pemandu wisata yang sangat memperhatikan 

kebersihan l ingkungan sehingga tidak sungkan untuk memunguti 

dan membuang sampah ke tempatnya adalah contoh nyata yang 

menimbulkan rasa malu dan risi j ika pengunjung membuang 

sampah sembarangan. 





Ujung dari a lur jelajah 1 yaitu pas I menyaj ikan pemandangan 

a lam yang indah, yaitu sebagian dari gunung purba dan landscape 

desa di kaki gunung purba. 

Yang perlu d itingkatkan dari pemandu wisata adalah 

pengetahuan i lmiah tentang batuan dan flora dan fauna sekitar 

Nglanggeran .  

Air terjun Sri Gethuk adalah obyek wisata berikutnya yang 

dikunjungi t im. 

Berlokasi tak terlau jauh dari Nglanggeran, jalan menuju air 

terjun in i  aspa l m ulus dengan pemandangan kebun dan ladang 

penduduk yang ditanami palawija.  

Untuk mencapai a ir  terjun harus menggunakan rakit, menyusuri 

sungai dengan pinggiran bebatuan yang eksotik. Perjalan dengan 

rakit hanya membutuhkan waktu sekitar sepuluh sampai l ima 

belas menit. Beberapa paket wisata seperti arung jeram atau 

menyusur sungai ditawarkan .  



Perja lanan d a n  pemandangan m e n uju a i r  terj u n  



Air tejun  Sri Gethuk 



Selain Gunung Purba Nglanggeran dan Air Terjun Sri Gethuk, ada 

beberapa lagi obyek wisata d i  kabupaten Gunung Kidul, seperti 

taman bunga, Gua Pindul, dan lain -lain.  

Penataan dan pengelolaan perlu d i lakukan agar "lebih menjual", 

m isalnya dengan mempromosikan beberapa jenis paket 

perja lanan wisata Gunung Kidul .  Selain itu perlu pula penyadaran 

kepada pengunjung dan masyarakat agar turut menjaga 

kelestarian l ingkungan .  Perlu pula adanya pembinaan terhadap 

pelaku usaha lokal untuk mengembangkan aneka menu 

tradisional sehingga selain wisata alam, wisata kuliner juga dapat 

dikembangkan. 



GAMBARAN MENGENAI PENGEMBANGAN KAWASAN 

KHUSUS KONSERVASI ALAM 01 CIANJUR 

Salah satu kawasan konservasi alam di Jawa Barat adalah Cagar 

Biosfer (Biosfere Reserve) di area Taman Nasional Gunung Gede 

Pangrango. 

Cagar Biosfer erat kaitanya dengan Program MAB (Man And the 

Biosphere) di UNESCO, maksud dasar pembentukannya adalah 

untuk menyeimbangkan tujuan yang tampaknya bertentangan 

antara pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan 

pembangunan sosial dan ekonomi serta pemeliharaan ni la i-ni lai 

yang terkait dengan budayanya. Secara singkat misi Program MAB 

yang di lahirkan pada tahun 1968 ini adalah mempromosikan dan 

mendemontrasikan keseimbangan hubungan antara manusia dan 

alam dengan pendekatan ekosistem/bioregional .  



Kawasan Cibodas dengan area inti (core area) Taman Nasional 

Gunung Gede Pangrango telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai 

Cagar Biosfer Cibodas sejak tahun 1977, mencakup kawasan 

konservasi, lansekap alami, dan kawasan budidaya, yang perlu 

d ikelola secara terintegrasi, terkoordinasi dan bersinergi antara 

berbagai lnstansi yang berwenang, mela lui peran dan 

tanggungjawab agar dapat memberi manfaat dalam mendukung 

dan menyelaraskan konservasi keanekaragaman hayati, 

pembangunan berkelanjutan, penelitian dan pendidikan .  

eagar Biosfer sebagai situs yang ditunjuk o leh berbagai negara 

melalui kerjasama program MAB-UNESCO untuk mempromosikan 

konservasi keanekaragaman hayati serta pembangunan 

berkelanjutan, berdasarkan pada upaya masyarakat lokal dan i lmu 

pengetahuan yang handal .  



eagar Biosfer mempunyai tiga fungsi utama yaitu: 

1. Pelestarian keanekaragaman biologi dan budaya; 

2. Penyediaan model pengelolaan lahan dan lokasio 

eksperimen untuk pembangunan berkelanjutan; 

3. Penyediaan tempat untuk riset, pemantauan l ingkungan, 

pendidikan dan pelatihan .  

Sebuah eagar Biosfer d idefinisikan sebagai suatu kawasan 

konservasi ekosistem daratan dan pesisir /laut atau kombinasi, 

lebih dari satu tipe ekosistem yang secara internasional diakui 

keberadaanya sebagai bagian dari Program MAB-UNESeO untuk 

mempromosikan keseimbangan hubungan antara manusia dan 

a lam. 

eagar Biosfer melayani  perpaduan tiga fungsi yaitu : 

1. Kontribusi konservasi lansekap, ekosistem, jenis, dan 

plasma nutfah; 

2 .  Menyuburkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

baik secara ekologi maupun budaya; 

3. Mendukung logistik untuk penelitian, pemantauan, 

pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan masalah 

konservasi dan pembangunan berkelanjutan d itingkat 

lokal, regional, nasional, maupun global .  

Untuk mengintegrasikan berbagai fungsi tersebut, kegiatannya 

d iatur menurut sistem pembagian wilayah (Zonation), yang 

meliputi area inti(core Area) untuk pelestarian, zona penyengga 

(buffer zone), dan kawasan terluar yang merupakan area transisi 



(transition area) atau kawasan untuk kerjasama dengan 

masyarakat lokal . 

Adapun pembagian Zonasi tersebut mempunyai fungsi masing

masing yang satu sama lain berhubungan yaitu: 

1. Zona Inti (Core Area) 

Areal in i  merupakan kawasan konservasi atau kawasan 

l indung dengan luas yang memadai, mempunyai 

perl indungan hukum jangka panjang, untuk melestarikan 

keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. 

2 .  Zona Penyangga (Buffer Zone) 

Ada lah wilayah yang mengel i l ingi atau berdampingan dengan 

area inti dan terindentifikasi, untuk melindungi area inti dari 

dampak negatif kegiatan manusia. Dimana hanya kegiatan

kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang dapat 

di lakukan.  

3. Zona Transisi (Transition Zone) 

Adalah wilayah terluar dan terluas yang mengel i l ingi atau 

berdampingan dengan zona penyangga. 

Gabungan zona penyangga dan area transisi dapat menjadi 

koridor dan dapat menjamin keberfungsian ekologi area inti. 

Disamping melestarikan keanekaragaman hayati alami d i  area inti, 

praktek-praktek pengelolaan eagar Biosfer harus memperhatikan 

juga keanekaragaman hayati dalam zona penyangga dan area 

transisi. 

Untuk keperluan efektifitas pengelolaan, wilayah eagar Biosfer 

harus mempunyai "batas" yang jelas, bukan pa l batas. Kepastian 

tentang batas kawasan eagar Biosfer d iperlukan dalam 

implementasi pedoman pengelolaan eagar Biosfer dan identifikasi 



para pemangku kepentingan, guna menghindari terjadinya konflik 

kepentingan dikemudian hari. 

Cagar Biosfer Cibodas 
Berdasarkan Penetapan 1977 

108.000 ha 



Pedoman pengelolaan d ibuat oleh organisasi yang 

bertanggungjawab terhadap pengelolaan eagar Biosfer bersama

sama dengan berbagai lembaga yang terkait, terutama pemangku 

kepentingan (stakeholder). Tujuan Pedoman Pengelolaan ini 

adalah untuk menentukan secara jelas arah kebijakan yang harus 

di ikuti d isebuah kawasan .  lni berarti bahwa Pedoman Pengelolaan 

berfungsi sebagai sebuah acuan bagi semua pemangku 

kepentingan dan berisi pelaksanaan terinci berbagai kegiatan 

khusus yang harus dikerjakan sesuai dengan waktu dan ruang. 

Pembuatan Pedoman Pengelolaan ini merupakan usaha tim yang 

melibatkan para pengelola sejati dan para pengguna sumber daya 

(petani, pekebun, rimbawan, nelayan dst), i lmuwan, pejabat loka l, 

wakil-wakil dari asosiasi pengguna dan mitra penyedia dana. 

Sebuah eagar Biosfer harus berfungsi sebagai agen untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan upaya semua 

pemangku kepentingan, tanpa melupakan hak secara historis 

kepemil ikan suatu lahan atau sumber daya, pendekatan ini lah 

keunikan eagar Biosfer dibandingkan dengan jaringan-jaringan 

lain dari kawasan konservasi. Pendekatan eagar Biosfer prinsipnya 

adalah mencari cara terbaikuntuk benar-benar mel ibatkan 

penduduk setempat dalam pengambilan keputusan serta 

implementasinya dalam bentuk tindakan.  Pendekatan ini juga 

mempunyai suatu d imensi dan sistem acuan yang sifatnya 

internasional .  Sela in itu, sistem zonasi dan kegiatan manusianya 

pun melibatkan mitra yang beranekaragam. Perlu ditekankan lagi 

bahwa bagian utama/terbesar dari kawasan eagar Biosfer tidak 

akan "terlindungi" kecuali mela lui  persetujuan para pemangku 

kepentingan, sangat menarik  untuk d icatat bahwa berbagai upaya 



mutakhir untuk menentukan kebijakan bagi pengelolaan 

ekosistem di luar kawasan yang di l indungi ternyata didasarkan 

pada suatu dia log dan konsesus para pemangku kepentingan. 

1 .  Pedoman Pengelolaan Area Inti 

Tujuan hakiki sebuah atatu beberapa area inti adalah untuk 

melestarikan keanekaragaman hayati melalui perl indungan 

penuh dan ketat sebagaimana di lakukan dalam suatu 

kawasan suaka dan pelestarian alam. Kegiatan manusia 

berupa pemanfaatan sumber daya alam dikenda li kan dengan 

ketat . Namun kegiatan i lmiah seperti pemantauan jangka 

panjang atau praktek pengelolaan berprinsip keseimbangan 

ekologi masih dapat di lakukan. Area inti adakalanya 

bertepatan atau sama dengan kawasan yang mutlak 

di l indungi penuh seperti kawasan suaka alam 

2. Pedoman Pengelolaan Zona Penyangga 

Zona penyangga dimaksudkanbaik  untuk menjamin 

perl indungan area inti maupun pemanfaatan berkelanjutan 

dari sumber daya lamnya. Dizona penyangga, kegiatan 

manusia yang kompatibel dengan pelestarian keaneka

ragaman hayati sekaligus mempunyai ni lai-ni lai ekonomi dan 

sosial serta memil iki dimensi eksperimenta l dapat di lakukan. 

Dengan demikian berbagai kegiatan yang secara ekologi 

dapat d ipertanggungjawabkan bisa d i laksanakan seperti 

penelitian, pelatihan dan pendidikan serta rekreasi tertentu 

dan pemanfaatan yang berke lanjutan dari sumber daya alam 

yang dapat d iperbaharu i. Pada Zona Penyangga, pemantauan 

ekologi jangka panjang, praktek-praktek baru atau alternatif 



dari pemanfaatan sumber daya pun dapat duji dan dievaluasi 

secara ekonomi maupun i lmiah. 

3. Pedoman Pengelolaan Area Transisi 

Area transisi berkaitan dengan area pembangunan. Diarea 

ini lah pengelola eagar Biosfer hendaknya menerapkan hasil 

pengujian pendekatan pembangunan berkelanjutan. Area in i  

merupakan sustu kawasan kerjasama yang aktif antara para 

penel iti, pengelola, penduduk lokal dan para pemangku 

kepentingan lainnya melaksanakan kegiatan-kegiatan pilot 

project tentang pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan 

masalah sehari-hari seperti l imbah, penjernihan air, san itasi, 

dan angkutan/transportasi. 

Peta batas area transisi harus jelas dan perlu d itunjukkan 

karena sangat penting untuk keperluan pelatihan . Seringka li 

berbagai kegiatan yang di laksanakan di luar batas-batas ini 

dapat d iasosiasikan dengan eagar Biosfer . Suatu fakta bahwa 

pengelolaan eagar Biosfer mungkin secara keseluruhan 

bergantung kepada faktor-faktor dari luar, sebagai suatu 

contoh eagar Biosfer pesisir dan laut sangat rentan terhadap 

pengaruh faktor-faktor luar seperti kualitas daerah 

tangkapan air dihulunya. Pedoman pengelolaan untuk area 

transisi dalam banyak hal sebanding dengan rencana 

pembangunan berkelanjutan .  Penelitian d i  area transisi harus 

diarahkan ke arah ini dan pendidikan serta penyebaran 

informasi mengenai eagar Biosfer merupakan kegiatan awal 

yang harus di lakukan. Langkah awal ini sangat penting untuk 

meyakinkan penduduk yang tinggal d i  dalam area transisi 

agar mendukung dan bahkan mereka akan memperoleh 



keuntungan dari kehadiran eagar Biosfer. Perlu juga 

diperhatikan bila terdapat kawasan perkotaan yang terletak 

didalam atau bersebelahan dengan eagar Biosfer, mutlak 

diperlukan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait . 

Bogor : 22 
Desa 
Petani49%, 
Petemak 24%, 
Buruh 18% 

• t • • ... 

eagar Biosfer eibodas telah mempunyai batas yang cukup jelas, 

namun zonasinya belum lengkap. Batas luas kawasan eagar 

Biosfer eibodas adalah jalan raya eiawi-Sukabumi-eianjur-Puncak

eiawi. Jalan raya beraspal ini dapat menjadi batas area transisi. 



Batas yang jelas lainnya dari eagar Biosfer eibodas adalah batas 

area inti yaitu batas Taman Nasiona l Gunung Gede-Pangrango. 

Batas area intinya sudah d itapal batas, namun zona 

penyangganya belum ada batasnya d ilapangan. Pal batas zona 

penyangga memang tidak terlalu  penting asal batasan prinsipnya 

diketahui bersama oleh pemangku kepentingan terutama yang 

berada di zona penyangga. 

eagar Biosfer eibodas mencakup luasan sekitar 114.779 Ha, 

secara administratif berada di Kabupaten eianjur, Bogor dan 

Sukabumi Provinsi Jawa Barat. eagar Biosfer eibodas meliputi: 

• Area Inti :Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 

22.851,030 ha; 

• Area Transisi : Permukiman dan lahan budidaya la innya 

seluas 80.104. 

eagar Biosfer eibodas merupakan konsep Pengelolaan 

Pembangunan Berkelanjutan dengan mengutamakan interaksi 

antara keanekaragaman hayati dengan perikehidupan 

masyarakat. Lokasi eagar Biosfer eibodas sangat strategis 

diantaranya yaitu: 

1. Sebagai penyangga kehidupan bagi kota-kota 

disekitarnya (Jabotabekpuncur) 

2. Hulu 4 (empat) daerah al iran sungai (DAS); eil iwung, 

eitarum, eimandiri, eisadane; 

3. Penyuplai a ir bagi 5 (lima) PLTA; Jatiluhur, Sagu ling, 

eirata, eimandiri dan eisokan; 

4. Menjaga kelestarian keaneragaman hayati tertinggi di 

Pulau Jawa. 



eagar Biosfer eibodas merupakan laboratorium alam. Lebih dari 

6000 hasi l penelitian yang dihasi lkan sejak abad 18. 

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan sa lah satu 

dari l ima taman nasional yang pertama diumumkan di Indonesia , 

Keadaan a lam yang khas dan unik, menjadikan kawasan in i  

sebagai sa lah satu laboratori um alam yang menarik minat para 

penel iti sejak lama. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 

sebagai area inti eagar Biosfer eibodas secara umum memil iki 

tipe-tipe vegetasi kawasan yang d ibedakan : 



Menurut ketinggiannya : 

� Hutan Sub Montana (1.000-1500 m.dpl), memil iki 

keanekaragaman hayati vegetasi yang tinggi, strata pa l ing 

tinggi (30-40m) didominasi oleh jenis Litsea spp 

� Hutan Montana (1.500-2.400 m.dpl ) keanekaragaman 

hayatinya mulai  berkurang, ukuran pohon tidak terlalu 

besar dan memil iki ketinggian yang sama, pertumbuhan 

pohon mulai  lambat. Kondisi l ingkungan sela lu ditutupi 

awan dan cenderung d ingin serta intensitas cahaya 

matahari tinggi. 

� Hutan Sub Alpin (>2.400 mdpl), keanekaragaman 

vegetasinya lebih rendah, memil iki strata tajuk sederhana 

dan pendek yang disusun oleh jenis-jenis pohon kecil 

(kerd il), tinggi pohon tidak lebih dari 10 meter. 

Pepohonan di hutan ini berdiameter kecil dan pada 

batangnya disel imuti lumut jenggot (usnea barbata). 

Sub sistem khas lainnya yang tidak dipengaruhi oleh ketinggian 

tempat ya itu :  sub sistem rawa, sub sitem kawah, sub sistem a lun

a lun, sub sistem danau dan sub sistem hutan. 

Potensi Flora dan Fauna 

Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memi l iki 

potensi kekayaan flora yang tinggi lebih kurang 1.000 jenis flora 

dengan 57 fami l i d itemukan dikawasan ini diantaranya : 

• Kantong Semar  (Nephentes gymnamphora) 

• Bunga Bangkai (Rafflesia rochussen) 

• Bunga Sembilan Tahun (Strobilanthus cernua) 

• Bunga Edelweiss (Ana phi/is javanca) 



Selain flora terdapat beraneka ragam fauna yaitu 251 jenis 

burung, 110 jenis mamal ia, 300 jenis serangga, 75 jenis reptil ia 

dan 20 jenis katak, fauna yang sering ditemukan diantaranya : 

• Owa Jawa (Hylobates moloch) 

• Anjing Hutan (Cuon a/pinus) 

• Kijang (Muntiacus muntjak) 

• Macan Tutul (Panthera pardus me/as) 

2. Potensi Wisata Alam 

Potensi wisata a lam yang ada di Taman Nasional Gunung 

gede Pangrango juga bisa bermanfaat untuk kegiatan 

penelitian, ekowisata dan pendidikan berbasi alam, antara 

la in:  

a. Telaga Biru 

Danau kecil berukuran 0,5 Ha, dengan kedalaman rata

rata 2 meter kawasan ini merupakan pera lihan dari hutan 

sub montana ke montana, terletak 1,5 km dari pintu 

masuk Cibodas, danau ini selalu tampak biru d iterpa sinar 

matahari, karena d itutupi ganggang biru. 

b. Air terjun Cibeureum 

Air terjun yang mempunyai ketinggian sekitar 50 meter 

yang terletak sekitar 2,8 km dari Cibodas paling banyak 

dikunjungi wisatawan .  Disekitar air terjun tersebut, kita 

dapat mel ihat sejenis lumut merah yang endemik daerah 

Jawa Barat, selain itu juga pada lokasi yang sama juga 

terdapat 2 air terjun yaitu air terjun Cikundul dan 

Cidengdeng. 



c. Air Panas 

Terletak sekitar 5,3 km atau 3 jam perjalanan dari pintu masuk 

Cibodas. Air panas ini bersumber dari dalam kawah dengan 

temperatur 75°C dan mengandung kadar su lfur yang tinggi. 

d.  Kandang Batu dan Kandang Badak 

Kedua tempat tersebut merupakan tempat a lternatif para 

pendaki gunung untuk beristirahat dan berkemah karena 

tersedianya sumber air bersih. Kandang Batu berada pada 

ketinggian 2 .220 mdpl dengan jarak 5,6km/3 jam sedangkan 

Kandang Badak pada ketinggian 2 .400 mdpl/7,8 km atau 4 jam 

dari Cibodas. 

e. Puncak dan Kawah Gunung Gede 

Pada puncak terdapat empat kawah yang masih aktif yaitu 

kawah lanang, wadon, ratu dan baru. Panorama indah dan 

menakjubkan yang dapat din ikmati dari puncak berupa 

keindahan matahari saat terbit/terbenam, atraksi geologi dari 

keempat kawah, hamparan edelweis di a lun-alun 

Suryakancana dan sejuknya hawa pegunungan. Tempat ini 

berada pada ketinggian 2.958 mdpl dengan jarak 9,7 km/6 jam 

perjalanan dari Cibodas 

f. Alun-alun Suryakancana 

Dataran seluas 50 hektar yang ditutupi oleh hamparan 

edelweis (anaphalis javanica) pada ketinggian 2 .750 mdpl 

dengan jarak 6,9 km/3,5 jam dari pintu masuk Gunung Putri. 

Keindahan edelweiss merupakan pesona utama dari Taman 



Nasiona l Gunung Gede Pangrango sehingga d ijadikan sebagai 

simbol bagi setiap pendaki dan rimbawan pada umumnya. 

g. Gunung Putri dan Selabintana 

h. Bumi perkemahan seluas 1 Ha dengan kapasitas 100 

orang 925 tenda). Lokasi tersebut dapat d itempuh sekitar 

30 menit dari pintu masuk Gunung Putri dengan jarak 1 

km dan pada ketinggian 1.500 mdpl 

i .  Canopy Trai l  Ciwalen 

Jembatan tinggi dengan panjang 130 meter dan 

ketinggian 40 meter dari permukaan tanah merupakan 

sarana untuk edukasi dan rekreasi 

Potensi a lam ini masih banyak yang harus dikembangkan 

dan diga l i  sesuai kaidah-kaidah pengelolaan Cagar Biosfer, 

sudah sepatutnya suatu pengelolaan Cagar Biosfer dapat 

mencerminkan Keanekaragaman Hayati serta 

mencerminkan pembangunan yang memenuhi keperluan 

sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi 

yang akan datang untuk mencukupi kebutuhan mereka. 

3. Jasa Lingkungan Air Cagar Biosfer Cibodas 

Air beserta sumbernya mempunyai fungsi sosial yang 

d igunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat. 

Sebagai kawasan Konservasi Gunung Gede Pangrango 

yang merupakan Core Zone Biosfer Cibodas ada lah 



sumber a ir  bagi 58 sunga i  dan anak sunga i dengan potensi 

air 231 mi lyar l iter a ir/tahun 



GAMBARAN MENGENAI PENGEMBANGAN KAWASAN 

KHUSUS INDUSTRI PRODUKTIF Dl SUBANG 
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IPM Kabupaten Subang pada tahun 2014 mencapai 72, 37, namun 

jika d itelaah lebih mendalam masih terdapat anak usia sekolah 

yang putus sekolah maupun drop out karena kesu l itan akses 

transportasi, ketidakmampuan orang tua ataupun karena pola 

pikir orang tua dan l ingkungan yang tidak memahami pentingnya 

pendidikan. Kondisi ini  mengakibatkan mereka tidak bias 

memasuki lapangan pekerjaan di sektor industri, sehingga 

memil ih bekerja serabutan di sektir informasl, atau berangkat 

ke luar negeri menjadi tenaga kerja, umumnya secara i l lega l .  Yang 

sangat memprihatinkan adalah banyak anak perempuan yang 

menjadi  TKW karena "tuntutan l ingkungan sekitarnya". l nformasi 

dari tim satgas penanganan TKI Bermasa lah menyebutkan bahwa 

Subang dan Purwakarta adalah salah satu daerah pemasok TKI 

Bermasa lah .  



Perkembangan potensi sentra industri kecil dan kerajinan rumah 
tangga di Kabupaten Subang selama tahun 2012 tidak jauh beda 
dengan kondisi tahun 2011, walaupun demikian dari sisi tenaga kerja 
dan nilai produksinya menunjukkan sedikit peningkatan. 

Pemerintah Kabupaten Subang merencanakan akan 
mengembangkan lndustri Pariwisata yaitu wisata pantai, lndustri 
pelabuhan, wisata hutan dan gunung di Subang Selatan, wisata budaya 
dan usaha Minapolitan di Pantura. 
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