
Ini dia! 4 Pantai Cantik di kota Cilacap 

Cilacap adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang 

memiliki kekayaan wisata alam yang mempesona, deratan keindahan 

alam seperti pantai - pantai yang cantik di daerah cilacap ini begitu indah 

untuk di kunjungi, saat teman-teman merasa jenuh dan butuh refresing 

untuk menghilangkan kejenuhan, teman-teman wajib berkunjung ke 

beberapa pantai ini, apalagi kalau berkunjung bersama keluarga dan 

orang-orang terdekat, yuk simak pantai-pantai cantik di cilacap ini: 

1. Pantai Sodong  

 

Mungikin belum banyak yang tau pantai ini, pantai sodong yang masih 

asri dan bersih ini terletak di kecamatan Adipala, tak jauh dari pusat 

kecamatan kota adipala, sekitar 20 menit menggunakan sepeda motor 

atau mobil, pantai Sodong ini sangat cantik dengan pemandangan hutan 

yang masih hijau. 

Ketika memasuki wilayah gunung selok kita akan disugukan 

pemandangan hutan yang begitu lebat dan udara yang masih segar, jalan 

yang dilalui pun tidak begitu sulit karena sudah ada petunjuk arah ke 

pantai Sodong. 

Di kawasan wisata ini terdapat warung makan dengan menu saefood, 

bahkan ada tempat pemancingan yang hasilnya bisa di nikmati sekaligus 

di situ lho. 



Jika teman – teman ingin mandi di laut jangan kawatir, disini juga 

menyediakan kamar mandi umum, tetapi teman-teman harus berhati-hati 

yaa! Karena ombak di pantai selatan cukup besar. 

2. Pantai Teluk Penyu 

 

Bagi sebagian besar masyarakat cilacap, ini adalah pantai favorit untuk 

di kunjungi saat weekend, pantai teluk penyu terletak 2 Km dari pusat 

pemerintahan kabupaten Cilacap. 

Namanya saja sudah unik “Teluk Penyu” konon dahulu di pantai ini 

terdapat penyu-penyu yang singgah untuk bertelur tetapi saat ini sudah 

tidak ada lagi penyu-penyu yang singgah, mungkin karena adanya lalu 

lalang kapal-kapal tanker yang masuk pelabuhan. 

Keunikan lain pantai ini adalah selain panoramanya yang indah disini 

juga teman-teman bisa melihat kegiatan nelayan sekitar dengan perahu-

perahunya dan beberapa aktivitas kapal tanker milik pertamina,  setiap 

weekend biasanya ada juga wahana di pantai ini seperti banana boot, 

harganya juga bersahabat kok!  

Ada juga beberapa nelayan yang menawarkan penyebrangan ke pasir 

putih nusakambangan, kita akan dibawa memakai perahu mereka untuk 

menyebrangi pantai sekitar 10 menit ke pasir putih, pantai ini sungguh 

cantik dan masih asri keindahannya, teman-teman ga bakal nyesel 

pokoknya. 



Oya ada satu lagi budaya di pantai teluk penyu yang bikin teman-

teman kangen untuk melihatnya, budaya ini adalah sedekah laut. 

Biasanya ritual sedekah laut dilakukan setiap tanggal 1 syuro. Ritual ini 

adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki dan perlindungan 

berupa keselamatan saat melaut. 

Ritual sedekah laut dimulai dengan menghanyutkan kepala kerbau dan 

sesaji atau jolen ke tengah laut oleh para nelayan, Tradisi sedekah laut 

selain di jadikan ritual juga di jadikan sarana hiburan rakyat, biasanya 

dimeriahkan pula dengan berbagai hiburan rakyat seperti: pagelaran 

wayang, kuda lumping, panggung hiburan musik dan pengajian akbar. 

Seru sekali memang berkunjung ke pantai ini saat ada acara sedekah 

laut, untuk para travelers yang ingin menyaksikan, monggo mampir ke 

daerah kami Cilacap Jawa Tengah.  

3. Pantai Permisan  

 

Panorama pantai permisan yang terletak di pulau Nusakambangan  

memang belum banyak yang tahu, pantai cantik yang langsung terhubung 

dengan laut selatan ini memang sangat indah, disini terdapat monumen 

pisau komando besar dan pohon kelapa disebelahnya yang ada di batu 

karang agak jauh dari bibir pantai, batu tersebut dikenal dengan batu 

Syahrir. 

Meski terlihat kecil pantai ini masih asri karena jarang wisatawan yang 

berkunjung, untuk sampai di pantai permisan teman-teman harus 



menyebrang ke pulau Nusakambangan melalui pelabuhan sodong, 

setelah sampai di Nusakambangan teman-teman pasti akan melihat 

beberapa bangunan lapas yang masih aktif dan bentangan sawah luas, 

ada juga kebun tanaman buah Naga disana. 

Setelah beberapa saat sampailah di pantai Permisan, pantai dengan 

pasir putih dan deburan ombak besar yang menghantam karang. Oya 

teman-teman pasti tau dengan pasukan TNI kopassus, pasukan ini 

biasanya melakukan kegiatan upacara pembaretannya di pantai ini lho. 

Namun di pantai ini jarang tersedia pondok dan warung makan, karena 

jauhnya dari pemukiman penduduk, dan wisatawan biasanya membawa 

bekal dari luar untuk di nikamati bersama di pantai ini.  

4. Pantai Widarapayung 

 

Pantai dengan ombaknya yang cukup besar ini bagus untuk belajar 

berselancar, atau mengasah keahlian anda dalam berselancar, ada 

penyewaan papan selancar disini, selain itu juga ada wisata kuliner di 

pantai widarapayung ini, ada makanan khas berupa peyek tuyuk, ini 

adalah makanan kepiting laut yang diolah menjadi rempeyek dan di 

makan bersama pecel, uuh rasanya maknyos sangat nikmat. Ada sensasi 

rasa pedas, bumbu kacang dan gurihnya peyek tuyuk ini sangat mantap. 

Namun kalau teman-teman ingin menu ikan segarnya, disini juga 

menediakan bermacam-macam dengan harga yang terjangkau karena di 

dapat langsung dari nelayan sekitar. 



Pantai yang terletak di Desa widarapayung kecamatan Binangun 

kabupaten cilacap Jawa Tengah ini jaraknya sekitar 35 km dari pusat kota 

cilacap atau sekitar 7 km dari sebelah selatan kecamatan kroya, akses 

menuju pantai widarapayung ini juga cukup mudah karena bisa dilewati 

transportasi umum dan kendaraan pribadi.  

Pantai widarapayung adalah kawasan pantai yang landai, siapapun 

dapat bermain-main dengan air sampai puas, pantai ini juga ada petugas 

keamanannya, jadi cukup tenang bila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, 

teman-teman juga harus berhati-hati karena ombak di pantai selatan 

cukup besar lho, di bibir pantai juga di penuhi pepohonan yang rindang 

yang membuat suasana pantai terasa sejuk karena pengunjung dapat 

berteduh dan menikmati deburan ombak di pinggir pantai widarapayung 

ini. 

Nah, kalau anda sedang berkunjung ke Cilacap, mampirlah ke pantai-

pantai disini, sayang sekali kalau melewatkannya karena disini ada dapat 

menyaksikan pantai-pantai yang menawan, tidak kalah dengan pantai 

yang ada di bali atau pulau lainnya, untuk teman-teman travelers, selamat 

berkunjung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


