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RINGKASAN 

PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI SEKTOR ENERGI 

 

 

Pemenuhan terhadap kebutuhan energi telah menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan 

ketahanan nasional. Persaingan global dalam memenuhi kebutuhan energi ini akan memberi insentif yang 

sangat tinggi terhadap setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor ini. Kompetisi yang tinggi membutuhkan 

sumber daya manusia (SDM) yang juga berkualitas tinggi. Kondisi demikian terjadi sebagai akibat dari 

kebijakan subsidi masa lalu terhadap bahan bakar minyak dalam upaya memacu percepatan pertumbuhan 

ekonomi. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa produksi minyak bumi Indonesia mengalami 

penurunan akibat adanya penurunan secara alamiah dan semakin menipisnya cadangan. Menurunnya 

produksi minyak mentah kita dan tingginya harga minyak mentah dunia sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan anggaran pembangunan. Selama ini bahan bakar minyak di Indonesia masih disubsidi oleh 

negara (melalui APBN), sehingga menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintah. Untuk mengurangi 

beban subsidi tersebut pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan kepada energi bahan bakar 

minyak, dengan mencari dan mengembangkan sumber energi lain yang murah dan mudah didapat. Harus 

disadari bahwa saat ini Indonesia telah mengimpor minyak mentah maupun BBM untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi dalam negeri. Hingga saat ini sumber energi minyak bumi masih menjadi sumber 

energi utama didalam penggunaannya terutama dalam bidang kelistrikan, industri dan transportasi. 

Ditengah krisis energi saat ini timbul pemikiran untuk penganekaragaman energi (diversifikasi energi) 

dengan mengembangkan sumber energi lain sebagai energi alternatif untuk penyediaan konsumsi energi 

domestik. Indonesia memiliki beranekaragam sumber daya energi, seperti minyak dan gas bumi, panas 

bumi (geothermal), batubara, gambut, energi air, biogas,biomassa, matahari, angin, gelombang laut dan 

lain lain. Potensi sumber daya energi tersebut tersebar diseluruh daerah di Indonesia menurut karekteristik 

dan kondisi geologinya.  

Energi listrik sebagai energi sekunder sangat populer digunakan diseluruh sektor kegiatan. 

Ketergantungan pemanfaatan kepada minyak bumi ini tidak dapat dibiarkan terutama penggunaannya 

pada kendaraan bermotor, karena kebutuhan energi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk. Ada banyak sekali inovasi dalam penggunaan energi seperti contohnya yaitu sistem Smart 

Dyno dan Orbital Electro Motor. Smart Dyno merupakan solusi yang menjembatani antara kebutuhan user 

dan mekanik mengenai besaran terukur yang dapat dipercaya karena terkuantifikasi. 

Pengembangan Smart Dyno dapat dikembangkan di Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten 

Temanggung, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Kudus. 

Sedangkan pengembangan Orbital Electro Motor berada di Kabupaten Purbalingga, Kota 

Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kendal dan 

Kabupaten Tegal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemenuhan terhadap kebutuhan energi telah menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan 

ketahanan nasional. Persaingan global dalam memenuhi kebutuhan energi ini akan memberi insentif yang 

sangat tinggi terhadap setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor ini. Kompetisi yang tinggi membutuhkan 

sumber daya manusia (SDM) yang juga berkualitas tinggi. 

Dengan demikian, disatu sisi pemenuhan ketahanan bidang energi ini membutuhkan SDM yang 

berkualitas tinggi. Disisi lain, terpenuhinya ketahanan energi ini akan mendorong kesejahteraan dan 

meningkatkan kualitas SDM lainnya. 

Kondisi demikian terjadi sebagai akibat dari kebijakan subsidi masa lalu terhadap bahan bakar minyak 

dalam upaya memacu percepatan pertumbuhan ekonomi.Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa 

produksi minyak bumi Indonesia mengalami penurunan akibat adanya penurunan secara alamiah dan 

semakinmenipisnya cadangan. Menurunnya produksi minyak mentah kita dan tingginya hargaminyak mentah 

dunia sangat berpengaruh terhadap kemampuan anggaranpembangunan. Selama ini bahan bakar minyak di 

Indonesia masih disubsidi olehnegara (melalui APBN), sehingga menjadi beban yang sangat berat bagi 

pemerintah.Untuk mengurangi beban subsidi tersebut pemerintah berusaha mengurangiketergantungan kepada 

energi bahan bakar minyak, dengan mencari dan mengembangkan sumber energi lain yang murah dan mudah 

didapat. Harus disadari bahwa saat ini Indonesia telah mengimpor minyak mentah maupun BBM untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Hingga saat ini sumber energi minyak bumi masih menjadi 

sumber energi utama didalam penggunaannyaterutama dalam bidang kelistrikan, industri dan transportasi. 

Ditengah krisis energisaat ini timbul pemikiran untuk penganekaragaman energi (diversifikasi energi) dengan 

mengembangkan sumber energi lain sebagai energi alternatif untukpenyediaan konsumsi energi 

domestik.Indonesia memiliki beranekaragam sumber daya energi, seperti minyak dan gas bumi, panas bumi 

(geothermal), batubara, gambut, energi air, biogas,biomassa, matahari, angin, gelombang laut dan lain lain. 

Potensi sumber daya energi tersebut tersebar diseluruh daerah di Indonesia menurut karekteristik dan kondisi 

geologinya. Secara umum dalam pemakaian/konsumsi energi di Indonesia masih mengandalkan dan 

bergantung pada sumber daya energi minyak bumi. Kondisireal menunjukkan bahwa sumber daya energi 

minyak bumi akan habis dan memilikiketerbatasan baik persediaan dalam bentuk cadangannya. Disisi lain 

permintaansumber daya energi tersebut semakin meningkat menyebabkan harga minyaksemakin tinggi 

sehingga mempunyai potensi pasar ekspor yang tinggi. Seharusnyaminyak bumi dapat diandalkan sebagai 

sumber pemasukan bagi pendapatan negaradan hanya sebagai energi untuk keperluan tertentu yang secara 

teknologi harusmenggunakan bahan bakar minyak.Energi listrik sebagai energi sekunder sangat populer 

digunakan diseluruh sektorkegiatan. Ketergantungan pemanfaatan kepada minyak bumi ini tidak dapat dibiarkan 

terutama penggunaannya pada kendaraan bermotor, karenakebutuhan energi terus meningkat sejalan dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk. Komposisi penggunaan energi yang terlalubersandar pada bahan bakar minyak 

harus segera dipikirkan dengan jalanmenganekaragamkan penggunaan sumber daya energi (diversifikasi 

energi) yangberbasis pada potensi dan kebutuhan yang ada pada saat ini. Dalam upaya tersebutperlu diketahui 
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besaran penggunaan energi persektor kegiatan, jenis sumber dayaenergi yang dapat digunakan, jenis 

pemanfaatan dan penggunaan energi, teknologipenggunaan energi, lokasi/penyebaran kegiatan penggunaan 

energidan yang paling penting adalah inovasi penggunaan energi. 

Ada banyak sekali inovasi dalam penggunaan energi seperti contohnya yaitusistem Smart Dyno dan 

Orbital ElectroMotor. Smart Dyno merupakan solusi yang menjembatani antara kebutuhan user dan mekanik 

mengenai besaran terukur yang dapat dipercaya karena terkuantifikasi. Jadi, hasil suatu pekerjaan teknik 

(misalnya servis kendaraan) dapat diketahui hasilnya berdasarkan angka yang dicapai. Ada banyak kaidah dan 

cara untuk bisa menjelaskan fenomena besaran daya yang diukur dengan chassis dynamometer. Chassis 

dynamometer sendiri yaitu alat yang digunakan untuk menjelaskan daya yang terjadi pada kendaraan bermotor 

yang pada kenyataannya di Indonesia tidak populer dikarenakan harga beli produk yang terlalu tinggi dan 

perawatan terkendala karena keterbatasan mekanik, kebanyakan berasal dari tenaga asing sehingga 

menambah biaya operasional. Sistem Smart Dyno berbasis hydraulic differential yang terdapat pada 

dinamometer differensial mempunyai keunggulan sebagai berikut: merupakan chassis dynamometer yang 

mengaplikasikan flyingless component, dengan demikian kepresisian pengukuran tidak terganggu oleh getaran 

yang disebabkan oleh sistem dyno maupun kendaraan yang diuji. Daya yang terukur akan linier dari awal 

sampai akhir, karena tidak ada bagian dari sistem yang aus (seperti pada friction brake) atau rugi-rugi panas 

berlebih gesekan (eddy current). Pengukuran dapat dilakukan untuk jangka waktu yang panjang sehingga selain 

untuk mengukur power performance juga untuk pengujian road test mapping dan endurance test. 

Sedangkan Orbital Electro Motor atau Motor Listrik adalah motor yang penggunaannya menggunakan 

energi listrik yang sampai sekarang umum digunakan terdiri dari dua jenis, yakni motor AC dan motor DC. Dari 

kedua jenis yang ada masih dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti; untuk motor AC memiliki jenis sinkron 

dan induksi satu fase sampai tiga fase, untuk motor DC dibagi menjadi separately excited dan self-excited, 

dimana self-excited dibagi menjadi beberapa jenis lagi seperti seri, campuran, dan shunt. Dimana kedua jenis 

motor tersebut memiliki fungsi yang sama untuk mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik. Tetapi 

keduanya memiliki sumber energi, konstruksi dan kontrol yang berbeda. Perbedaan mendasar dari kedua jenis 

motor tersebut adalah sumber energinya. Motor AC ditenagai dari arus bolak-balik atau alternating current (AC), 

sedangkan motor DC ditenagai dari arus searah atau direct current (DC) seperti baterai maupun DC power 

supply.  

Konstruksi Motor DC terdiri dari sikat (brush) dan komutator, dimana komponen ini memiliki masa 

perawatan, kecepatan terbatas dan biasanya mengurangi masa habis pakai motor DC. Motor induksi AC tidak 

menggunakan sikat (brush), memiliki suara yang kasar dan memiliki masa habis pakai yang lama. Perbedaan 

mendasar terakhir adalah kontrol kecepatan. Motor DC dikontrol melalui variasi arus yang mengalir pada 

kumparan armature, sedangkan motor AC dikontrol melalui variasi frekuensi yang umumnya menggunakan 

adjustable frequency drive control. 

 

1.2. Landasan Teori  

1.2.1. Motor Listrik 

Motor listrik termasuk kedalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan sebuah perangkat 

elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, 

misalnya, memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor, mengangkat bahan, dll di industri 
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dan digunakan juga pada peralatan listrik rumah tangga (seperti: mixer, bor listrik,kipas angin). Motor listrik 

kadangkala disebut “kuda kerja” nya industri, sebab diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% 

beban listrik total di industri. Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor listrik secara umum sama yaitu : 

 Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. 

 Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran/loop, maka kedua sisi loop, yaitu 

pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. 

 Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar/ torsi untuk memutar kumparan. 

 Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih 

seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. 

Dalam memahami sebuah motor listrik, penting untuk mengerti apa yang dimaksud dengan beban motor. Beban 

mengacu kepada keluaran tenaga putar/torsi sesuai dengan kecepatan yang diperlukan. Beban umumnya dapat 

dikategorikan kedalam tiga kelompok: 

 Beban torsi konstan, adalah beban dimana permintaan keluaran energinya bervariasi dengan kecepatan 

operasinya, namun torsi nya tidak bervariasi. Contoh beban dengan torsi konstan adalah conveyors, rotary 

kilns, dan pompa displacement konstan. 

 Beban dengan torsi variabel, adalah beban dengan torsi yang bervariasi dengan kecepatan operasi. 

Contoh beban dengan torsi variabel adalah pompa sentrifugal dan fan (torsi bervariasi sebagai kwadrat 

kecepatan). 

 Beban dengan energi konstan, adalah beban dengan permintaan torsi yang berubah dan berbanding 

terbalik dengan kecepatan. Contoh untuk beban dengan daya konstan adalah peralatan-peralatan mesin 

 

1.3. Tujuan 

Kajian ini memiliki tujuan, antara lain : 

1. Memetakan potensi dan peluang investasi yang menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa 

Tengah. 

2. Memberikan informasi tentang potensi dan peluang investasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang 

menjadi temuan akademisi di Jawa Tengah khususnya sektor Energi Listrik.  

 

1.4. Tahapan Proses Analisis dan Teknik Analisis 

1.4.1 Rapat Koordinasi dan Masukan Narasumber 

Rapat koordinasi dan diskusi terfokus pada sektor energi dari hulu sampai hiliryang ada di Jawa 

Tengah. Dalam pertemuan ini dihadiri:  

1. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengendalian dan 

Pengembangan Penanaman Modal; 

2. Tim Peneliti dari CEMSED FEB UKSW (sebagai narasumber) 

3. DPMPTSP Kabupaten / Kota se Jawa Tengah; 

4. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 

5. Dinas Peridustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 

6. Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah; 

7. Biro Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah; 
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1.4.2 Metode Pengumpulan Data dan Informasi 

1. Metode pengumpulan data adalah dengan:  

a. Observasi Lapangan  

b. Indepth interview dan diskusi terfokus dengan SKPD terkait, yaitu Bidang Penanaman Modal 

pada Kantor/Badan Penamaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu dan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan.  

c. Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk memberikan arahan dan fokus pada kajian pengembangan investasi maka dalam 

melakukan penggalian data disusun pedoman pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan.  

2. Kunjungan Lapangan untuk observasi lokasi, Indepth Interview dan Diskusi Terfokus dengan 

DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

1.4.3 Metodologi Penelitian 

Kajian masuk dalam kategori/jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data didapat melalui 

data primer dan data sekunder. Unit analisisnya adalah bidang energi pada Provinsi Jawa Tengah, penentuan 

informan dilakukan dengan purposive sampling dan juga snowball sampling. Selanjutnya,pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara semiterstruktur, observasi dan dokumentasi. 

 

1.5. Output 

Adapun output yang diharapkan dari kajian ini adalah tersedianya informasi dari aset aset yang dimiliki 

beserta peluang investasi dalam rangka optimalisasi aset tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN INDUSTRI DI JAWA TENGAH 

 

2.1 Tinjauan Pembangunan Industri Nasional 

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 

Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 

2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi 

Bogor tahun 1995  antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC 

sudah harus terwujud.  

Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria 

dasar antara lain:  

1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional,  

2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar,  

3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam),  

4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar,  

5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan  

6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC.  

Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana 

kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). 

Selama kurun waktu 2010 s.d 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB 

masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%. 

Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus 

dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan  berupa strategic 

outcomes yang terdiri dari: 1) Meningkatnya nilai tambah industri, 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam 

dan luar negeri, 3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, 4) Meningkatnya kemampuan 

inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, 5) Menguat dan 

lengkapnya struktur industri, 6) Meningkatnya  persebaran pembangunan industri, serta 7) Meningkatnya peran 

industri kecil dan menengah terhadap PDB. 

Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua 

pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan 

daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang 

direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing 

internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan 

penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun 

pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi 

disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri 

Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi 

Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti 
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industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di 

bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan. 

Saat ini telah tersusun 35 Roadmap Pengembangan Klaster Industri Prioritas, yakni: 

 Industri Agro, terdiri atas: (1) Industri pengolahan kelapa sawit; (2) Industri karet dan barang karet; (3) 

Industri kakao; (4) Industri pengolahan kelapa; (5) Industri pengolahan kopi; (6) Industri gula; (7) Industri 

hasil Tembakau; (8) Industri pengolahan buah; (9) Industri furniture; (10) Industri pengolahan ikan; (11) 

Industri kertas; (12) Industri pengolahan susu. 

 Industri Alat Angkut, meliputi: (13) Industri kendaraan bermotor; (14) Industri perkapalan; (15) Industri 

kedirgantaraan; (16) Industri perkeretaapian. 

 Industri Elektronika dan Telematika: (17) Industri elektronika; (18) industri telekomunikasi; (19) Industri 

komputer dan peralatannya. 

 Basis Industri Manufaktur, mencakup:  

1) Industri Material Dasar: (20) Industri besi dan baja; (21) Industri Semen; (22) Industri petrokimia; (23) 

Industri Keramik 

2) Industri Permesinan: (24) Industri peralatan listrik dan mesin listrik; (25) Industri mesin dan peralatan 

umum. 

3) Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja:  (26) Industri tekstil dan produk tekstil; (27) Industri alas 

kaki;  

 Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu: (28) Industri perangkat lunak dan konten 

multimedia; (29) Industri fashion; (30) Industri kerajinan dan barang seni. 

 Industri Kecil dan Menengah Tertentu:  (31) Industri batu mulia dan perhiasan; (32) Industri garam rakyat; 

(33) Industri gerabah dan keramik hias; (34) Industri minyak atsiri; (35) Industri makanan ringan. 

Adapun provinsi yang telah menyusun roadmap industri unggulan provinsinya terdiri dari 18 provinsi 

yakni: 1) D.I. Yogyakarta, 2) Sulawesi Tengah, 3) Papua, 4) Sumatera Barat, 5) Sumatera Selatan, 6) 

Lampung, 7) Kalimantan Timur, 8) Sulawesi Selatan, 9) Gorontalo, 10) Nusa Tenggara Timur, 11) Nusa 

Tenggara Barat, 12) Nanggroe Aceh Darussalam, 13) Riau, 14) Kepulauan Riau, 15) Kepulauan Bangka 

Belitung, 16) Kalimantan Barat, 17) Sulawesi Tenggara, dan 18) Sulawesi Utara. 

Sedangkan kabupaten/kota yang telah menyusun roadmap kompetensi inti industri 

kabupaten/kotanya terdiri dari 5 kabupaten/kota sebagai berikut: 1) Kota Pangkalpinang, 2) Kabupaten Luwu, 

3) Kota Palopo, 4) Kabupaten Maluku Tengah, dan 5) Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara 

kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses kajian. 

Untuk lebih lengkapnya, dokumen kebijakan, roadmap dan hasil kajian dapat diunduh di alamat: 

http://rocana.kemenperin.go.id.    

 

2.2 Tinjauan RTRW Jawa Tengah 

Berdasarkan Perda Jateng No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa 

Tengah 2009 – 2029. Pasal 17 Sistem Perwilayahan di Jawa Tengah , meliputi: 

a. Kedungsapur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang (Ungaran), Kota 

Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan (Purwodadi), dengan fungsi pengembangan sebagai 

Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional; 

http://rocana.kemenperin.go.id/
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b. Juwana-Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti) yang berpusat di Kudus, dengan fungsi pengembangan sebagai 

Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional; 

c. Surakarta dan sekitarnya (Subosukawonosraten), yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, 

Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat 

Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional; 

d. Bregasmalang, yaitu Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Kabupaten Pemalang, 

dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional; 

e. Petanglong yang terdiri dari Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan 

fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi; 

f. Barlingmascakeb, meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen 

dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional (khusus Cilacap); 

g. Wanarakuti meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang 

dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi; 

h. Banglor yang terdiri dari Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, dengan pusat di Cepu, dengan fungsi 

pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi.  

Di dalam Pasal 83 dijelaskan bahwa Kawasan Peruntukan Industri di Jawa Tengah meliputi: 

a. Wilayah Industri/Kawasan Peruntukan Industri; 

b. Kawasan Industri; 

c. Kawasan Berikat. 

Dalam Pasal 84, Wilayah Industri/Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

83 huruf a meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten 

Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten 

Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten 

Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten 

Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, 

Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal. 

Dalam Pasal 85, Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, meliputi: 

Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten 

Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, 

Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri,Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, 

Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, 

Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, 

Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, 

Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal. 

Dalam Pasal 86, Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, berada di Kabupaten 

Cilacap, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, serta Kawasan Berikat lain yang ditetapkan 

lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2.3. Tinjauan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu 

pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan 

perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih 

dahulu maju. Pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Visi Pembangunan industri 

nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu 

“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 

yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Dengan memperhatikan 

visi misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan visi misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka 

visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2037 adalah “Terwujudnya Industri Jawa 

Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”.  

Penyusunan RPIP 2017-2037 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 

dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIP 2017 – 2037 disusun dengan memperhatikan :  

a. potensi sumber daya industri Daerah;  

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/ atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;  

c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota; dan  

d. kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Jawa Tengah 

Tinjauan RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi) Jawa Tengah dilandasi oleh peraturan daerah 

provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017. Perda ini merupakan landasan bagi pembangunan industri bagi 

perangkat daerah/ pelaku industri/ pengusaha dan/ institusi terkait. Juga sebagai pedoman pemerintah 

kabupaten/ kota dalam menyusun RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota). Juga sebagai payung 

hukum bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan provinsi. 

Ruang lingkup RPIP Jawa Tengah adalah untuk mengatur kewenangan Pemerintah daerah, mengatur 

industri unggulan provinsi, mengatur RPIP 2017 – 2037, dan mengatur pelaksanaan serta pembinaan dan 

pengawasan. Kewenangan pemerintah daerah secara keseluruhan adalah bertanggung jawab terhadap 

pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah. Kewenangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut : 

perencanaan pembangunan Kawasan Industri; penyediaan infrastruktur Industri; pemberian kemudahan data 

dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri; pelayanan 

terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pemberian insentif dan 

kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; penataan Industri untuk berlokasi 

di Kawasan Industri; dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri. 
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BAB III 

PRODUK HASIL TEMUAN  

 

 

3.1 Smart Dyno 

 

 

3.1.1 Tujuan Dan Sasaran Produk 

Tujuan produk Smart Dyno adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan produk inovasi chassisdynamometerdifferential menuju hilirisasi atau siap jual 

yang teruji/tersertifikasi/terkalibrasi; murah jual dan perawatan serta mudah penggunaan dan 

perawatan. 

2. Menghasilkan tampilan informasi hasil uji yang lebih lengkap dan informatif meliputi daya, torsi, 

gigi, putaran mesin, kecepatan kendaraan, dalam format grafis uji performa per rpm, uji 

performa per jarak tempuh, dan uji performa per waktu uji. 
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Sasaran kegiatan adalah sebagai berikut 

1. Memperkenalkan dan memamerkan inovasi chassis dynamometer jenis baru dari paten ID 

P0025363 kepada masyarakat 

2. Dunia pendidikan; produk Smart Dyno dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk 

menjelaskan pengujian performa engine dengan benar 

3. Dunia industri dan IKM; dengan menggunakan produk Smart Dyno, industri dan IKM dalam 

bidang otomotif dapat mengukur kehandalan produk atau jasa yang dikembangkan. 

3.1.2 Manfaat Produk 

1. Output 

a. Perwujudan alat uji yang dibutuhkan industri dan IKM serta dunia pendidikan yang selama ini 

belum terpenuhi. 

b. Peningkatan kepresisian dalam pengukuran performa kendaraan bermotorbakar dan bermotor 

listrik serta komponennya. 

c. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam memahami pengujian kendaraan 

bermotorbakar dan bermotor listrik serta komponennya. 

2. Outcome 

a. Meningkatnya kualitas inovasi produk seperti software dan hardware yang digunakan. 

b. Meningkatnya kemampuan melakukan pemahaman pengujian performa kendaraan 

bermotorbakar dan bermotor listrik dengan hasil uji yang dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Meningkatnya kualitas kendaraan bermotorbakar dan bermotor listrik serta komponennya 

berdasarkan hasil pengujian performa bagi industri dan IKM serta dunia pendidikan. 

d. Meningkatknya penguasaan teknologi karya anak bangsa. 

e. Berkurangnya ketergantungan impor alat uji kendaraan bermotor. 

f. Termanfaatkannya paten produk Dinamometer Differential ID P0025363. 

3.1.3 Keterbaruan Produk 

Dasar teknologi Smart Dyno berbasis hydraulic differential pada prinsipnya adalah diferensiasi antara 

pengukuran putaran dan torsi yang dihasilkan oleh kendaraan (mesin) uji. Diferensiasi akan menuju kepada dua 

poros yang berbeda yaitu poros statis dan poros dinamis. Poros dinamis akan menghasilkan pengukuran 

putaran sekaligus mengontrol pembebanan. Poros statis digunakan untuk mengukur torsi. Daya (power) mesin 

diperoleh dari perkalian antara sisi beban yang mengandung satuan putaran (rpm) dan sisi lainnya yang berisi 

torsi (torque). Smart Dyno mengusung teknologi tambahan seperti ditiadakannya flying component seperti 

yang terdapat pada jenis eddy current dan semua jenis chassis dynamometer yang lain, perangkat lunak yang 

mendukung akurasi pembacaan data dan penyajian yang informatif dimana riwayat hasil pengujian 

diintegrasikan dengan smart device. Alat uji Smart Dyno memiliki komponen dengan skema seperti ditunjukkan 

pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Skema Instalasi Alat Uji Smart Dyno Berbasis Hydraulic Differential  

Keterangan : 1. CPU Komputer 5. Differential axel 

2. Monitor 6. Roller bebas 

3. Oil Resevoir 7. Roller penyalur daya 

4. Hydraulic gear pump 8. Load cell 

 

3.1.4 Kegunaan Dan Keunggulan Produk 

1. Kegunaan Produk 

Smart Dyno memiliki kegunaan seperti umumnya chassisdynamometer yang merupakan 

alat untuk mengukur gaya, daya dan atau torsi kendaraan bermotor. Daya dan torsi yang diketahui 

akan menjadi data untuk menyimpulkan karakteristik sebuah mesin kendaraan bermotor. Dasar 

kegunaan ini yang kemudian berkembang menjadi kegunaan yang lain, seperti: 

a. Pengujian performa mesin kendaraan bermotor bakar dan bermotor listrik 

b. Pengujiaan ketahanan mesin kendaraan bermotor bakar dan bermotor listrik 

c. Pengujian road test mapping kendaraan bermotor bakar dan bermotor listrik 

PT. Triangle Motorindoindo (VIAR) dan PT. Tunas Jaya Motor (AHASS Regional 

Yogyakarta) menggunakan alat ini sebagai standar pengujian untuk mengkaji parameter kendaraan 

bermotor dalam memenuhi regulasi pemerintah, seperti regulasi emisi kendaraan dan uji kelayakan 

kendaraan. 

2. Keunggulan Produk 

a. Merupakan chassis dynamometer yang mengaplikasikan flyingless component, dengan 

demikian kepresisian pengukuran tidak terganggu oleh getaran yang disebabkan oleh sistem 

dynamometer maupun kendaraan yang diuji. 

b. Daya terukur akan realiabel dari awal sampai akhir, mengingat tidak ada bagian dari sistem yang 

aus (seperti pada friction brake) atau rugi-rugi panas berlebih gesekan (eddy current). 
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c. Pengukuran dapat dilakukan untuk jangka waktu yang panjang sehingga selain untuk mengukur 

power performance, road test mapping dan endurance test.  

d. Konsumsi daya listrik sangat efisien, dibawah 450 watt karena supply listrik hanya digunakan 

untuk menghidupkan perangkat IT (komputer dan data acquisition tools), di luar kebutuhan untuk 

blower. 

e. Terdapat pengembangan smart device pada Smart Dyno untuk pelayanan fasilitas khusus di 

industri dan perbengkelan. 

3.1.5 Komparasi Produk Kompetitor 

Dibandingkan dengan produk alat uji chassisdynamometer yang beredar dipasaran, Smart Dyno 

memiliki keunggulan yang lain seperti: 

1. Inovasi alat uji performa kendaraan bermotor dari paten Dinamometer Differential nomor ID 

P0025363. 

2. Dapat dilakukan untuk menguji kendaraan bermotor bakar dan bermotor listrik. 

3. Terpisahnya unit pembebanan dan pengukuran dengan mekanisme differential gear. 

4. Tidak adanya flying component seperti yang terdapat pada jenis eddy current dan semua jenis 

chassis dynamometer yang lain. 

5. Customized software interface (Grafik hasil pengujian maksimal dan hasil pengujian realtime, 

tampilan parameter yang lebih lengkap). 

6. Smart Dyno yang dapat diintegrasikan dengan smart device. 

7. Harga lebih murah sehingga menjadi kekuatan untuk bersaing dengan produk yang sudah ada. 

Sedangkan kelemahan produk Smart Dyno berbasis hydraulic differential ini dibandingkan dengan yang 

lain adalah: 

1. Software belum dipatenkan. 

2. Konsep Smart Dyno belum dikenal dunia. 

3.1.6 Spesifikasi Produk 

Smart Dyno memiliki spesifikasi dan komponen seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Adapun spesifikasi 

teknis produk inovasi Smart Dyno yang diproduksi ditunjukkan pada Tabel 1.  
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Gambar 2. Unit Smart Dyno Berbasis Hydraulic Differential 

Tabel 1. Spesifikasi Teknis Produk Smart Dyno 

Jenis Dinamometer Hydraulic Differential Chassis Dynamometer 

Daya Maksimum 40 kW 

Putaran Maksimum 15.000 Rpm 

Power Absorber Hydraulic Gear Pump (210 kg/cm2 maks.) 

Load Cell  Strain GageShere Beam 150 kg (maks) 

Data Counter Omron CP1E PLC AC100-240V 

Proximity Unit Omron E2E Inductive Sensor 

Blower Propeller axial blower 12" 300 mm  

Computer Unit Intel Core i3-8100 3.6Ghz, Memory 4GB, Dual Port Serial DB9 RS232, Storage 
320 GB, wireless mouse/keyboard 

Monitor Dual monitor LED 24” untuk operator  dan 42” untuk display 

Printer Epson L100 inkjet, 4-colour 
 

3.1.7 Spesifikasi Produk 

1. Prospek Pasar 

Peluang pasar untuk produk ini sangat luas, dari segi bisnis, belum adanya kualitas chassis 

dynamometer yang layak untuk digunakan menguji performa kendaraan bermotor di Indonesia dan 

masih banyak kecenderungan menggunakan chassis dynamometer kendaraan bermotor dari luar 

negeri dengan harga yang sangat mahal, sehingga Smart Dyno menjadi salah satu solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut. Adapun populasi penggunaan produk Smart Dyno adalah sebagai 

berikut:Dunia Pendidikan, Dunia Industri dan IKM, Jasa Perbengkelan, Lembaga Pelatihan, Dinas 

Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup. 
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2. Potensi Pasar 

Potensi segmentasi pasar Smart Dyno masuk di semua segmentasi pasar umumnya, sehingga 

memang kepentingan adanya produk ini sangat dibutuhkan wujudnya. 

3. Segmentasi Pasar dari Segi Geografis, Smart Dyno ini berpotensi untuk digunakan di seluruh 

Indonesia karena produk ini sangat dibutuhkan utuk menguji performa kendaraan bermotor dan 

tidak berpengaruh pada letak geografis. 

4. Segmentasi Pasar dari Segi Demografis, Smart Dyno merupakan chassis dynamometer kendaraan 

bermotor yang berkualitas tinggi untuk pengujian kendaraan bermotor, berada pada harga Rp. 

77.796.000. Dengan harga terjangkau dibandingkan dengan kompetitor Smart Dyno menargetkan 

dunia pendidikan sebagai salah satu segmen pasar.  

5. Segmentasi Pasar dari Segi Psikografis, dalam produk ini ditujukan untuk semua kalangan baik 

dunia pendidikan, dunia industri dan IKM, jasa perbengkelan, lembaga pelatihan, dinas 

perhubungan, dinas lingkungan hidup. Sehingga tidak ada klasifikasi berdasarkan kelas/kalangan. 

Contoh segmentasi produk sebagai berikut: 

a. Jasa servis kendaraan seperti PT. Astra Honda Motor yang memiliki 2374 bengkel dan 1411 

penjualan yang terintegrasi dengan bengkel sepeda motor yang tersebar di seluruh Indonesia, PT. 

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing memiliki 5270 bengkel sepeda motor yang tersebar di 

seluruh Indonesia. 

b. Industri komponen kendaraan bermotor, contohnya indutri muffler purbalingga (sentra industri 

kenalpot purbalingga) 

c. Industri manufaktur kendaraan bermotor seperti Viar, Tossa, dan Gazgas 

d. Kebutuhan lembaga sertifikasi dan regulasi (Pemerintah) 

Lembaga pengujian dan sertifikasi kendaraan bermotor (Dinas Perhubungan) 

e. Kebutuhan Dunia Pendidikan dan Pelatihan 

1). Pendidikan Vokasi dan akademik bidang otomotif 

2). Pendidikan Tinggi dan Lembaga riset 

3). Balai Latihan Kerja 

4). Sekolah Menengah Kejuruan Program Studi Keahlian Teknik Otomotif 
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No.  Provinsi Negeri Swasta 

1 D.K.I Jakarta 13 84 

2 Jawa Barat 190 1073 

3 Jawa Tengah 143 800 

4 D.I. Yogyakarta 19 78 

5 Jawa Timur 177 638 

6 Aceh 60 16 

7 Sumatera Utara 104 320 

8 Sumatera Barat 49 39 

9 Riau 59 68 

10 Jambi 50 27 

11 Sumatra selatan 74 70 

12 Lampung 76 162 

13 Kalimantan Barat 34 14 

14 Kalimantan Tengah 24 7 

15 Kalimantan Selatan 35 23 

16 Kalimantan Timur 36 61 

17 Sulawesi Utara 30 24 

18 Sulawesi Tengah 28 24 

19 Sulawesi Selatan 91 110 

20 Sulawesi Tenggara 41 8 

21 Maluku 8 2 

22 Bali 15 16 

23 Nusa Tenggara Barat 56 38 

24 Nusa Tenggara Timur 33 18 

25 Papua 16 11 

26 Bengkulu 34 9 

27 Maluku Utara 8 4 

28 Banten  38 170 

29 Bangka Belitung 11 5 

30 Gorontalo 7 2 

31 Kepulauan Riau 8 10 

32 Papua Barat 12 3 

33 Sulawesi Barat 21 15 

34 Kalimantan Utara 4 2 

Jumlah 1604 3951 

Total 5555 

 

Sumber: Data Pokok SMK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2018 
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3.1.8 Produksi Dan Investasi 

1. Perhitungan Perkiraan Biaya Produksi 
- Fixed Cost 

No Uraian Vol Harga (Rp) 
Umur 

Ekonomis 
Biaya (Rp) / 

Th 
Jumlah (Rp) 

1 Sewa gedung 1 300.000.000 
 

300.000.000 300.000.000 

2 Perkakas dan Mesin 
Produksi  

1 200.000.000 2 100.000.000 100.000.000 

3 Tool set 5 5.500.000 3 9.166.667 9.666.667 

4 Gaji direksi dan 
karyawan 

20 2.100.000 
  

42.000.000 

5 Perijinan 1 8.000.000  
 

8.000.000 

6 Penyusutan mesin dan 
peralatan 

1 10.000.000 
   

10.000.000 

7 Promosi dan iklan 1 16.000.000    16.000.000 

8 Transportasi 1 2.500.000    2.500.000 

9 Standarisasi dan 
Sertifikasi Produk 

1 75.000.000 
  

75.000.000 

10 Asuransi?Pajak? Listrik?     
 

Total (Rp) 563.166.667 

 

- Variable Cost 

No Item Type Jml Harga Total 

Electrical System 

1 Load Cell & HAWK 
Terminal 

Type: Analog Load Cell+Amplifier 
Analog 

1 5,000,000 5,000,000 

2 Proximity Autonics Autonics CR18-8DN 1 200,000 200,000 

3 Power Supply Adaptor 24 VDC 1 200,000 200,000 

4 Control PLC CP1H-XA40DT-D 1 8.000.000 8,000,000 

5 RS232 Card CP1W-CIF01 1 1,000,000 1,000,000 

5 Cable Rs232 to USB Win XP/Vista/Win10 2 200,000 200,000 

6 Komputer Core i3 Layar 21" dengan rs232 
card 

1 7,000,000 7,000,000 

7 Ignition Logging + Jasa Ignition Sensor & Ignition Circuit 1 2,000,000 2,000,000 

8 Software VB + Jasa   
1 10,000,000 

10,000,00
0 

11 Motor stepper + driver A21K-M569(W) 1 6500000 6,500,000 

 Mekanik System 

12 Hydraulic valve   1 500,000 500,000 

13 Hydraulic Pump KP55 1 7,000,000 7,000,000 

14 Gardan Suzuki Futura   1 4,000,000 4,000,000 

15 Rol   2 3,200,000 6,400,000 

16 Chasis/Frame + Hydraulic 
Oil Tank 

  
1 22,000,000 

22,000,00
0 

17 Selang &Valve   2 1,500,000 3,000,000 

Total (Rp) 
84.000.00

0 

 

Penentuan harga jual produk, terdapat tiga cara yaitu berdasarkan harga pasar (market based 

price), berdasarkan biaya (cost based price) dan berdasarkan titik impasnya (break even point price). 

Berdasarkan survey pasar, belum ada alat sejenis dengan kualitas yang sama. Sehingga dalam usaha 

ini harga didasarkan pada biaya produksi. Biaya variabel produksi dan target laba sebesar 50%, harga 
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jual (Price-P) produk yang ditentukan adalah Rp. 126.000.000,- biaya tetap yang diperlukan dalam 

pembuatan Smart Dyno adalah sewa gedung dan pembelian alat bantu produksi. 

2. Break Event Point (BEP) 

Berdasarkan data diatas dapat dihitung titik impasnya atau break event point (BEP) adalah : 

            = 
           

              –                       
 

            = 
            

                      
 

            = 
           

          
 

            = 14 

           = 14 * 126.000.000 

           = 1.764.000.000 

Perusahaan mendapatkan impas ketika menjual 14 unit produk Smart Dyno senilai 

Rp. 126.000.000.  

3. Nilai Investasi 

Investasi Awal (Fixed Cost + (Harga Pokok*Unit BEP)) 

Rp. 2.327.166.667 

Biaya Produksi: 

Fixed Cost > Rp. 563.166.667 

Variabel Cost > Rp.  84.000.000 

Jumlah Unit Produksi per Tahun:  120 unit 

Harga Jual Produk: Rp. 126.000.000 

4. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 

Total investasi yang dibutuhkan adalah Rp. 2.327.166.667,- Dengan ICOR Jawa Tengah sebesar 

5,44%. Maka Investasi Sebesar itu akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa 

Tengah sebesar Rp. 427.787.990 pada tahun berikutnya. 

5. Payback Period (PP) 

• Analisis payback period  dipergunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan 

untuk investasi kembali modal. Semakin cepat waktu yang dibutuhkan, semakin layak proyek 

tersebut. 

• PP= Investasi awal/ cashflow 

 = 2.327.166.667/15.210.000.000 

= 0,15 

Artinya proyek akan kembali modal setelah berproduksi selama 55 hari. Dengan estimasi 

penjualan per tahun 120 unit dengan harga jual 126.000.000/ unit 

6. Net Present Value (NPV) 

a. Analisis ini dipergunakan untuk menghitung apakah proyek masih layak dijalankan mengingat 

nilai uang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 
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b. Asumsi proyek akan berjalan selama 5 tahun dengan tingkat bunga acuan 15%/ tahun. Profit per 

tahun 15.120.000.000 

c. Net Present Value (NPV) =48.357.418.414 

d. Karena proyek bernilai positif, maka dapat disimpulkan proyek ini layak untuk dilanjutkan. 

Karena lebih menguntungkan dibandingkan bunga bank dan melebihi nilai perubahan uang 

FOTO PRODUK 

 
Desain dan Dimensi Unit Smart Dyno 

 
Desain dan Dimensi Kerangka Smart Dyno 
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Desain Unit Smart Dyno 

 
Unit Kontrol Elektronik Smart Dyno 

 
Desain Unit Smart Dyno 
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Pemasangan Load Cell pada Unit Differensial 

 
Pompa Hydraulic dan Unit Pneumatic 

 

 
Instalasi Tabung Reservoir Unit Hydraulic 

 

 
Unit Smart Dyno Selesai Produksi 
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Unit Dinamometer Smart Dyno 

 
Tampilan Software Smart Dyno pada Komputer 

 

 
Smart Dyno Pesanan PT. Tunas Jaya Motor Yogyakarta 
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Smart Dyno Digunakan untuk Penelitian Lembaga Riset 

 
Smart Dyno Pesanan Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) 

 

3.2 Orbital Electro Motor 

 

3.2.1 Perkembangan Terkini Motor Listrik 

Perkembangan dunia diamana konservasi lingkungan dan energi tumbuh menjadi perhatian, 

pengembangan dan komersiali motor listrik semakin cepat dalam rangka memenuhi kebutuhan saat ini. Utama 

dalam pengembangan kendaraan listrik dan konservasi energi, penggunaan motor listrik semakin bervariasi. 

Menilik kembali akan kekurangan sebuah motor konvensional dimana memiliki efisiensi yang rendah, dan 

kebutuhan komponen mekanik seperti komutator dan sikat karbon (carbon brushes), motor DC digantikan 
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dengan motor induksi dan permanent-magnet (PM), brushless motor. Secara umum yang menjadi sorotan saat 

ini adalah motor jenis BLDC dan PMSM.  

Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) adalah motor AC jenis sinkron yang memiliki 

konstruksi stator dengan lilitan yang membentuk sinusoidal (Ebemf).  

Motor dengan jenis PMSM sangat umum digunakan sebagai penggerak servo dengan integrase poros 

encoder seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Kontrol yang digunakan sangat komplek karena membutuhkan arus 

tiga fasa (3-phase) untuk PWM sinusoidal, sehingga memerlukan kontrol inverter digital dalam 

pengoperasiannya. Kelebihan dari motor jenis ini adalah memiliki efisiensi yang cukup tinggi, dengan permanent 

magnet sebagai komponennya maka motor ini adapat menghasilkan torsi pada kecepatan nol. Dengan performa 

yang cukup tinggi, biaya produksi untuk membuat motor ini sangatlah tinggi. 

 

Gambar 2. Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) 

Brushless Direct Current (BLDC) adalah motor sinkron dengan magnet permanen yang memiliki 

karakteristik seperti motor DC. Prinsip dasar yang menyerupai operasi motor DC tidak membuat BLDC memiliki 

sumber tenaga yang sama, motor ini tidak langsung beroperasi pada sumber tegangan DC. Motor jenis BLDC 

memiliki rotor dengan permanent magnet dan stator dengan lilitan membentuk trapezoidal (Ebemf). Pada 

dasarnya motor ini adalah kebalikan dari DC motor, dimana sikat (brush) dan komutator dihilangkan dan lilitan 

terhubung dengan kontrol elektronik yang menggantikan fungsi dari komutator dan menyalurkan sumber energi 

ke lilitan. Lilitan ditenagai dalam pola memutari stator, dimana lilitan tersebut menggerakkan magnet tor dan 

bertukar seketika rotor sejajar dengan stator seperti ditunjukkan pada Gambar 3.  
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Gambar 3. Brushless DC Motor (BLDC) 

Arah arus yang dihasilkan dari kedua jenis motor ini pun berbeda, untuk mencapai torsi yang konstan 

PMSM memasukkan arus dengan arah sinusoidal sedangkan BLDC membentuk arus dengan bentuk gelombang 

kotak seperti ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gambar 5.  

 

Gambar 4. Bentuk gelombang arus pada motor PMSM dan BLDC 

 

Gambar 5. Permanent Magnet Synchronous Motor dan Brushless DC Motor 
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3.2.2 Apakah Ada yang Salah pada Motor Listrik yang Ada Sekarang? 

 

Gambar 6. Kutub utara dan selatan pada sebuah magnet 

PMSM dan BLDC adalah contoh dari sebuah motor generasi baru yang mengadopsi prinsip dasar 

motor listrik zaman dahulu. Sebuah medan magnet pasti memiliki kutub, (pole) baik utara (North) maupun 

selatan (South), dimana pada kutub tersebut terjadi sebuah garis gaya magnet yang mengarah keluar seperti 

ditunjukkan pada Gambar 6. Garis gaya magnet tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan 

yang menggunakan prinsip kemagnetan. 

Lebih lanjut, pada Gambar 7 tersajikan sebuah lilitan yang dialiri arus listrik sehingga menghasilkan 

medan magnet. Pada lilitan pertama dimana udara adalah konduktor pada inti lilitan menghasilkan garis gaya 

megnet yang mengarah dari kutub utara menuju kutub selatan. Kemudian kita bandingkan dengan lilitan kedua, 

dengan tetap dialiri arus listrik, inti lilitan dimasukkan sebuah besi pejal. Hal ini mengakibatkan terjadinya induksi 

medan magnet dari lilitan ke inti besi, sehingga akan memperbanyak dan memperkuat garis medan magnet, 

bahkan ratusan kali dibanding dengan lilitan dengan inti udara.9 

 

Gambar 7.Polarisasi dan pembentukan medan magnet pada lilitan dengan sebuah inti 
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3.2.3 Solenoid dan Solenoid Motor 

Solenoid adalah salah satu jenis kumparan terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan 

dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar daripada diameternya. Dalam kasus solenoid ideal, 

panjang kumparan adalah tak hingga dan dibangun dengan kabel yang saling berhimpit dalam lilitannya, dan 

medan magnet di dalamnya adalah seragam dan paralel terhadap sumbu solenoid. Jika terdapat batang besi 

dan ditempatkan sebagian panjangnya di dalam solenoid, batang tersebut akan bergerak masuk ke dalam 

solenoid saat arus dialirkan. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan tuas, membuka pintu, atau 

mengoperasikan relai. 

Pemanfaatan solenoid selain untuk penggerak mekanik seperti switch atau saklar, sekarang ini juga 

mulai digunakan sebagai penggerak mekanik seperti motor yang mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik melalui prinsip kerja solenoid seperti ditunjukkan pada Gambar 8. Namun dalam pengembangannya, 

solenoid motor tidak banyak digunakan karena minimnya efisiensi dalam mengkonversi energi listrik menjadi 

energi mekanik, dibandingkan dengan motor listrik pada umumnya (rotary) maka akan sangat jauh perbandingan 

efisiensinya. 

 

Gambar 8. Solenoid motor 

3.2.4 Konsep Teknologi  

Orbital Elektro Motor dan Generator adalah sebuah produk motor listrik yang sudah dipatenkan dan 

terdaftar dengan nomor paten P00201300116. Konsep orbital elektro motor berbeda dengan motor yang sudah 

ada sebelumnya. Dengan mengkombinasikan prinsip konversi energi dari listrik menjadi mekanik maupun 

sebaliknya diciptakanlah produk ini.  
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Gambar 9. Prinsip Kerja Orbital Elektro Motor dan Generator 

Prinsip kerja dari produk ini adalah dengan mengalirkan energi listrik melalui lilitan sehingga 

menimbulkan medan magnet dan menghasilkan garis gaya magnet disekitar lilitan. Kemudian pada inti lilitan 

terdapat sebuah median bergerak, yang dalam hal ini berupa gear dengan magnet tertanam didalamnya seperti 

pada Gambar 10 maupun berupa belt atau rantai yang tertanam magnet seperti pada Gambar 11.  

 

Gambar 10. Orbital Elektro Motor dan Generator  
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Gambar 11. Orbital Elektro Motor Tipe Belt/Sabuk atau Rantai 

3.2.5 Keunggulan Dan Kelemahan Produk 

1. Keunggulan : Penggunaan daya motor lebih hemat >50% dibanding competitor, Konstruksi motor 

lebih sederhana, Torsi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan competitor, Harga lebih murah. 

2. Kelemahan : Belum dikenalnya motor listrik jenis orbital 

4 Segmentasi Produk 

1. Rumah Tangga 

Kipas Angin/Blower, Mesin Cuci, Pompa Air, Vacuum Cleaner, Blender, Mixer, Lemari, 

endingin, Air Conditioner (AC), Hair Dryer. 

2. Perkakas Teknik 

Bor listrik, Gerinda, Blower/Fan 

3. Industri 

Motor Kendaraan Listrik,  Motor penggerak mesin industri 

3.2.6 Potensi Pasar Berdasarkan Market Share 

1. Market Share Lemari Es 

- Market Share SHARP 26,6% (Kapasitas 300 liter). 

- Penjualan SHARP 2,5 Juta Unit per Tahun 

- Total Penjualan 4-5 Juta/Tahun per Kuartal II 2017. 

- Total Lemari Es Penjualan 10 Juta/Tahun. 

2. Market Share Air Conditioning 

- Market Leader LG 39% pada Tahun 2016. 

-  AC Inverter 45.000 Unit pada Tahun 2017 

-  Market Leader LG 58,8% pada Tahun 2017. 

-  AC Inverter 97.000 Unit pada Tahun 2017 
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3. Market Share Mesin Cuci 

- Market Share SHARP 26% pada Tahun 2017. 

- Penjualan per Bulan 90.000 Unit atau 1 Juta Unit per Tahun 

3.2.7 Produksi Dan Investasi 

1. Perhitungan Perkiraan Biaya Produksi 

a. Fixed Cost 

No Uraian Volume Harga (Rp) 
Umur 
Eko. 

Biaya (Rp) / 
Th 

Jumlah (Rp) 

1 Sewa gedung 1 300.000.000 
 

300.000.000 300.000.000 

2 Coil Winding 2 200.000.000 3 50.000.000 250.000.000 

4 Tool set 1 3.500.000 3 1.166.667 1.666.667 

6 Bor 1 1.500.000 3 500.000 2.000.000 

5 Gaji direksi dan karyawan 10 2.100.000 
 

  21.000.000 

6 Perijinan 1 8.000.000 
 

  8.000.000 

7 Penyusutan mesin dan 
peralatan 

1 3.000.000 
 

  3.000.000 

8 Promosi dan iklan 1 16.000.000 
 

  16.000.000 

9 Transportasi 1 2.500.000 
 

  2.500.000 

10 Beban Lainnya 1 15.000.000 
 

  15.000.000 

Total (Rp)  604.166.667 

 

b. Variabel Cost Orbital Motor 110W 

No Nama Item Volume Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. Konstruksi Motor 
 

    

 
Gear set 1 20.000 20.000 

 
Housing 1 20.000 20.000 

2. Magnet dan Kumparan 
 

    

 
Magnet  1 30.000 30.000 

 
Lilitan 1 30.000 30.000 

3. Casing Motor 1 20.000 20.000 

4. Kontrol Elektronik 1 30.000 30.000 

Total 150.000 

Penentuan Harga Jual: (Variabel Cost + (13% Variabel Cost)) 

Sehingga Harga Jual: Rp. 170.000/Unit 

c. Variabel Cost Orbital Motor 50W 

No Nama Item Volume Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. Konstruksi Motor 
 

    

 
Gear set 1 7.000 7.000 

 
Housing 1 8.000 8.000 

2. Magnet dan Kumparan 
 

    

 
Magnet  1 10.000 10.000 

 
Lilitan 1 7.000 7.000 

3. Casing Motor 1 8.000 8.000 

4. Kontrol Elektronik 1 5.000 5.000 

Total 45.000 
Penentuan Harga Jual: (Variabel Cost +(20% Variabel Cost)) 

Sehingga Harga Jual: Rp. 55.000/Unit 

 

 



Potensi dan Peluang Investasi Sektor Energi 
 

30 

 

d. Variabel Cost Orbital Motor 15W 

No Nama Item Volume Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. Konstruksi Motor 
 

    

 
Gear set 1 5.000 5.000 

 
Housing 1 5.000 5.000 

2. Magnet dan Kumparan 
 

    

 
Magnet  1 7.000 7.000 

 
Lilitan 1 5.000 5.000 

3. Casing Motor 1 8.000 8.000 

4. Kontrol Elektronik 1 5.000 5.000 

Total 35.000 
 

Penentuan Harga Jual: (Variabel Cost +(15% Variabel Cost)) 

Sehingga Harga Jual: Rp. 40.000/Unit 

 

2. Break Event Point (BEP) 

a. Orbital Motor 110W 

         =
           

              –                       
 

         =
            

                
 

         =
           

      
 

         = 30.208 

          = 30.208 x Rp. 170.000 

          = Rp. 5.135.360.000 

Perusahaan mendapatkan impas ketika menjual 30.208 unit produk Orbital Motor senilaiRp. 

170.000. Dalam setahun dapat menjual 1 Juta unit, sehingga laba yang diperoleh dalam 1 

tahun adalah 1 Juta unit x Rp. 170.000= Rp. 170.000.000.000,- 

*)10% dari riwayat penjualan total selama 1 tahun 

b. Orbital Motor 50W 

         =
           

              –                       
 

         =
           

             
 

         =
           

      
 

         = 60.417 

          = 60.417 x Rp. 55.000 

          = Rp. 3.322.935.000,- 

Perusahaan mendapatkan impas ketika menjual 60.417 unit produk Orbital Motor senilaiRp. 

55.000. Dalam setahun dapat menjual 1 Juta unit, sehingga laba yang diperoleh dalam 1 tahun 

adalah 1 juta unit x Rp. 55.000= Rp. 55.000.000.000,-  

*)10% dari riwayat penjualan total selama 1 tahun 
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c. Orbital Motor 15W 

         =
           

              –                       
 

         =
           

              
 

         =
           

     
 

         = 120.834 

          = 120.834 x Rp. 40.000 

          = Rp. 4.833.360.000 

Perusahaan mendapatkan impas ketika menjual 120.834 unit produk Orbital Motor senilaiRp. 

40.000. Dalam setahun dapat menjual 1 juta unit, sehingga laba yang diperoleh dalam 1 tahun 

adalah 1 juta unit x Rp. 40.000 = Rp. 40.000.000.000 

*)10% dari riwayat penjualan total selama 1 tahun 

3. Investasi 

a. Nilai Investasi 

1) Investasi Awal 

(Fixed Cost + (Harga Pokok*Unit BEP)) 

110W > Rp. 5.135.366.667,- Total 

50W > Rp. 3.322.931.667,- Rp. 13.291.655.001 

15W > Rp.4.833.356.667,- 

2) Biaya Produksi 

Fixed Cost > Rp. 604.166.667,- 

Variabel Cost > Rp. 150.000 (110W), Rp. 45.000 (50W) Rp. 35.000 (15W) 

Jumlah Unit Produksi per Tahun: 3.000.000 unit (30% dari potensi pasar) 

3) Harga Jual Produk:  

Spesifikasi Orbital Motor Harga Pasar Kompetitor 

110 W Rp. 170.000 Rp. 180.000 

50 W Rp. 55.000 Rp. 60.000 

15 W Rp. 40.000 Rp. 50.000 
 

4. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 

Total investasi yang dibutuhkan adalah Rp. 13.291.655.001,- Dengan ICOR Jawa Tengah sebesar 

5,44%. Maka Investasi Sebesar itu akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa 

Tengah sebesar Rp. 2.443.318.934 pada tahun berikutnya. 

5. Payback Period (PP) 

Analisis payback period  dipergunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

investasi kembali modal. Semakin cepat waktu yang dibutuhkan, semakin layak proyek tersebut. 

PP = Investasi awal/ cashflow 

= 13.291.655.001/265.000.000.000 

= 0,05 
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Artinya proyek akan kembali modal setelah berproduksi selama 19 hari. Dengan estimasi penjualan 

per tahun 3 juta unit dengan harga jual Rp. 170.000 (110W), Rp. 55.000 (50W) Rp. 55.000 (15W) 

6. Net Present Value (NPV) 

Analisis ini dipergunakan untuk menghitung apakah proyek masih layak dijalankan mengingat nilai 

uang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Asumsi proyek akan berjalan selama 5 tahun dengan tingkat bunga acuan 15%/ tahun. Profit per 

tahun 265.000.000.000 

Net Present Value = 875.029.445.972 

Karena proyek bernilai positif, maka dapat disimpulkan proyek ini layak untuk dilanjutkan. Karena 

lebih menguntungkan dibandingkan bunga bank dan melebihi nilai perubahan uang 

3.2.8 Segmentasi Produksi 

1. Regional Tegal 

Mitra Produksi Housing/Gear Set dan Casting Material 

2. Regional Kudus 

Mitra Pengadaan/Produksi Magnet dan Lilitan 

3. Regional Surakarta 

Mitra Produksi Casing/Cover Motor 

3.2.9 Prospek Produksi 

1. Infrastruktur Pendukung 

Bekerjasama dengan Mitra Profesional di BidangnyaWilayah Tegal, Wilayah Kudus, dan Wilayah 

SurakartaMenggunakan Teknologi Produksi MutakhirPerakitan dan enyetelan Produk Berakurasi 

TinggiMenggunakan Automatic Coil Winding Untuk Hasil Lilitan yang Maksimal 

2. Tenaga Kerja 

Melibatkan UKM/IKM Masyarakat Mitra yang dapat ikut andil dalam proses pengadaan bahan baku 

maupun proses produksi komponen di masing-masing Wilayah. 

Peluang masyarakat umum dibagian Perakitan sampai Packaging 

3. Bahan Baku 

Bahan Baku didapatkan dari UKM/IKM maupun masyarakat di wilayah Tegal, Kudus, dan Surakarta, 

dengan rincian: 

- Tegal (Housing/Gear Set dan Casting Material) 

- Kudus (Magnet dan Lilitan Tembaga) 

- Surakarta (Material Casing) 
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BAB IV 

KRITERIA TEKNIS LOKASI INDUSTRI 

 

Berkembangnya suatu Industri tidak terlepas dari pemilihan lokasi yang akan dikembangkan, karena 

sangat dipengaruhi oleh beberapafaktor/variabel di wilayah lokasi industri. Selain itu dengan dikembangkannya 

suatu Industri juga akan memberikan dampak terhadap beberapa fungsi di sekitar lokasi industri. 

Oleh sebab itu, beberapa kriteria menjadi pertimbangan di dalam pemilihan lokasi Industri, antara lain: 

1) Jarak ke Pusat Kota 

Semakin dekat maka semakin baik, skoring menurun dari 10 Km sampai titik 1 Km (pertimbangkan 

juga kriteria jarak terhadap pemukiman).  

Pertimbangan jarak ke pusat kota bagi lokasi Kawasan Industri adalah dalam rangka kemudahan 

memperoleh fasilitas pelayanan baik prasarana dan prasarana maupun segi-segi pemasaran. 

Mengingat pembangunan suatu kawasan industri tidak harus membangun seluruh sistem prasarana 

dari mulai tahap awal melainkan memanfaatkan sistem yang telah ada seperti listrik, air bersih yang 

biasanya telah tersedia di lingkungan perkotaan, di mana kedua sistem ini kestabilan tegangan (listrik) dan 

tekanan (air bersih) dipengaruhi faktor jarak, di samping fasilitas banking, kantor-kantor pemerintahan yang 

memberikan jasa pelayanan bagi kegiatan industri yang pada umumnya berlokasi di pusat perkotaan, maka 

idealnya suatu kawasan industri berjarak minimal 10 Km dari pusat kota. (kalau dilihat definisnya maka 10 

km adalah jarak maksimal).  

2) Jarak Terhadap Permukiman 

Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan industri, pada prinsipnya 

memiliki dua tujuan pokok, yaitu: 

a. Berdampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan aspek pemasaran produk. 

Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan adanya kebutuhan tambahan akan perumahan sebagai akibat 

daripembangunan Kawasan Industri. Dalam kaitannya dengan jarak terhadap permukiman di sini harus 

mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan, di mana sering terjadi areal tanah di sekitar 

lokasi industri menjadi kumuh dan tidak ada lagi jarak antara perumahan dengan kegiatan industri.  

b. Berdampak negatif karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah yang dapat 

membahayakan bagi kesehatan masyarakat.  

c. Jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 Km dari lokasi kegiatan industri. 

3) Jaringan jalan yang melayani 

Jaringan bagi kegiatan industri memiliki fungsi yang sangat penting terutama dalam rangka 

kemudahan mobilitaspergerakan dan tingkat pencapaian (aksesibilitas) baik dalam penyediaan bahan 

baku, pergerakan manusia dan pemasaran hasil-hasil produksi. Semakin baik semakin tinggi nilainya. 

Jaringan jalan yang baikuntuk kegia tan industri, harus memperhitungkan kapasitas dan jumlah 

kendaraan yang akan akan melalui jalan tersebut sehingga dapat diantisipasi sejak awal kemungkinan 

terjadinya kerusakan jalan dan kemacetan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dari kenyataan 

yang ada dari keberadaan Kawasan Industri pada suatu daerah ternyata tidak mudah untuk mengantisipasi 

dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri terhadap masalah transportasi. Apabila hal ini kurang 

mendapat perhatian akan berakibat negatif terhadap upaya promosi kawasan industri. 
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Untuk pengembangan kawasan industri dengan karakteristik lalu lintas truk kontainer dan akses 

utama dari dan ke pelabuhan/bandara, maka jaringan jalan arteri primer harus tersedia untuk melayani lalu- 

lintas kegiatan industri. 

4) Jaringan fasilitas dan Prasarana 

a. Jaringan listrik 

Ketersediaan jaringan listrik menjadi syarat yang penting untuk kegiatan industri. Karena bisa 

dipastikan proses produksi kegiatan industri sangat membutuhkan energi yang bersumber dari listrik, 

untuk keperluan mengoperasikan alat-alat produksi. Dalam hal ini standar pelayanan listrik untuk 

kegiatan industri tidak sama dengan kegiatan domestik di mana ada prasyarat mutlak untuk kestabilan 

pasokan daya maupun tegangan. 

Kegiatan industri umumnya membutuhkan energi listrik yang sangat besar, sehingga perlu 

dipikirkan sumber pasokan listriknya, apakah yang bersumber dari perusahaan listrik negara saja, atau 

dibutuhkan partisipasi sektor swasta untuk ikut membantu penyediaan energi listrik untuk memenuhi 

kebutuhan listrik industri. 

b. Jaringan telekomunikasi 

Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis, dalam rangka pemasaran maupun 

pengembangan usaha. Untuk itulah jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi 

kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga ketersediaan 

jaringan telekomunikasi tersebut menjadi syarat dalam penentuan lokasi industri.  

c. Pelabuhan laut 

Kebutuhan prasarana pelabuhan menjadi kebutuhan yang mutlak, terutama bagi kegiatan 

pengiriman bahan baku/bahan penolong dan pemasaran produksi, yang berorientasi ke luar daerah dan 

ke luar negeri (ekspor/impor). Kegiatan industri sangat membutuhkan pelabuhan sebagai pintu ke luar 

masuk berbagai kebutuhan pendukung. Sebagaiilustrasiuntuk memproduksi satu produk membutuhkan 

banyak bahan pendukung yang tidak mungkin dipenuhi seluruhnya dari dalam daerah/wilayah itu 

sendiri, misalnya kebutuhan peralatan mesin dan komponen produksi lainnya yang harus diimport, 

demikian pula produk yang dihasilkan diharapkan dapat dipasarkan di luar wilayah/eksport agar 

diperoleh nilai tambah/devisa. Untuk itu maka keberadaan pelabuhan/outlet menjadi syarat mutlak 

untuk pengembangan kawasan industri.  

5) Topografi 

Pemilihan lokasi peruntukan kegiatan industri hendaknya pada areal lahan yang memiliki 

topografi yang relatif datar. Kondisi topografi yang relatif datar akan mengurangi pekerjaan pematangan 

lahan (cut and fill) sehingga dapat mengefisienkan pemanfaatan lahan secara maksimal, memudahkan 

pekerjaan konstruksi dan menghemat biaya pembangunan. Topografi/kemiringan tanah maksimal 15% 

(pengaruh biaya tidak signifikan kecuali topografi yang ekstrim).  

6) Jarak terhadap Sungai  atau Sumber Air bersih 

Pengembangan Kawasan Industri sebaiknya mempertimbangkan jarak terhadap sungai. Karena 

sungai memiliki peranan penting untuk kegiatan industri yaitu sebagai sumber air baku dan tempat 

pembuangan akhir limbah industri. Sehingga jarak terhadap sungai harus mempertimbangkan biaya 

konstruksi dan pembangunan saluran-saluran air. Di samping itu jarak yang ideal seharusnya juga 
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memperhitungkan kelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga kegiatan industri dapat 

secara seimbang menggunakan sungai untuk kebutuhan kegiatan industrinya tetapi juga dengan tidak 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut. Jarak 

terhadap sungai atau sumber air bersih maksimum 5 (lima) Km dan terlayani sungai tipe C dan D atau 

Kelas III dan IV (semakin dekat semakin baik). 

7) Kondisi Lahan 

Peruntukan lahan industri perlu mempertimbangkan daya dukung lahan dan kesuburan lahan.’ 

a. Daya dukung lahan 

Daya dukung lahan erat kaitannya dengan jenis konstruksi pabrik dan jenis produksi yang 

dihasilkan. Jenis konstruksi pabrik sangat dipengaruhi oleh daya dukung jenis dan komposisi tanah, 

serta tingkat kelabilan tanah, yang sangat mempengaruhi biaya dan teknologi konstruksi yang 

digunakan. Mengingat bangunan industri membutuhkan fondasi dan konstruksi yang kokoh, maka 

agar diperoleh efisiensi dalam pembangunannya sebaiknya nilai daya dukung tanah (sigma) 

berkisar antara ∂ 0,7-1,0 kg/cm2.  

b. Kesuburan lahan 

Tingkat kesuburan lahan merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi peruntukan 

kawasan industri. Apabila tingkat kesuburan lahan tinggi dan baik bagi kegiatan pertanian, maka 

kondisi lahan seperti ini harus tetap dipertahankan untuk kegiatan pertanian dan tidak dicalonkan 

dalam pemilihan lokasi kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konversi 

lahan yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas pertanian, sebagai penyedia 

kebutuhan pangan bagi masyarakat dan dalam jangka panjang sangat dibutuhkan untuk menjaga 

ketahanan pangan (food security) di daerah-daerah. Untuk itu dalam pengembangan industri, 

pemerintah daerah harus bersikap tegas untuk tidak memberikan ijin lokasi industri pada lahan 

pertanian, terutama areal pertanian lahan basah (irigasi teknis). 

8) Ketersediaan lahan 

Kegiatan industri umumnya membutuhkan lahan yang luas, terutama industri-industri berskala 

sedang dan besar. Untuk itu skala industri yang akan dikembangkan harus pula memperhitungkan luas 

lahan yang tersedia, sehingga tidak terjadi upaya memaksakan diri untuk konversi lahan secara besar-

besaran, guna pembangunan kawasan industri. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 2009 

luas lahan kawasan industri minimal 50 hektar. 

Ketersediaan lahan harus memasukan pertimbangan kebutuhan lahan di luar kegiatan sektor 

industri sebagai multiplier effectsnya, seperti kebutuhan lahan perumahan dan kegiatan permukiman 

dan perkotaan lainnya. 

Sebagai ilustrasi bila per hektar kebutuhan lahan kawasan industri menyerap 100 tenaga kerja, 

berarti dibutuhkan lahan perumahan dan kegiatan pendukungnya seluas 1-1,5 Ha untuk tempat tinggal 

para pekerja dan berbagai fasilitas penunjang. 

Artinya bila hendak dikembangkan 100 Ha Kawasan Industri disuatu daerah, maka di sekitar 

lokasi harus tersedia lahan untuk fasilitas seluas 100 - 150 Ha, sehingga total area dibutuhkan 200 - 

250 Ha. 

 



Potensi dan Peluang Investasi Sektor Energi 
 

36 

 

9) Harga lahan 

Salah satu faktor utama yang menentukan pilihan investor dalam memilih lokasi peruntukan 

industri adalah harga beli/sewa lahan yang kompetitif, artinya bila lahan tersebut dimatangkan dalam 

arti sebagai kapling siap bangun yang telah dilengkapi prasarana penunjang dapat dijangkau oleh para 

pengguna (user). Dengan demikian maka dalam pemilihan lokasi Kawasan Industri sebaiknya harga 

lahan (tanah mentah) tidak terlalu mahal. 

Di samping itu sebagai syarat utamanya agar tidak terjadi transaksi lahan yang tidak adil artinya 

harga yang tidak merugikan masyarakat pemilik lahan, atau pemerintah mengeluarkan peraturan yang 

dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat menanamkan modal dalam investasi 

kawasan industri melalui lahan yang dimilikinya. Sehingga dengan demikian membuka peluang bagi 

masyarakat pemilik lahan untuk merasakan langsung nilai tambah dari keberadaan kawasan industri di 

daerahnya.  

10) Orientasi lokasi 

Mengingat Kawasan Industri sebagai tempat industri manufaktur (pengolahan) yang biasanya 

merupakan industri yang bersifat footlose maka orientasi lokasi sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas 

dan potensi tenaga kerja.  

11) Pola tata guna lahan 

Mengingat kegiatan industri di samping menghasilkan produksi juga menghasilkan hasil 

sampingan berupa limbah padat, cair dan gas, maka untuk mencegah timbulnya dampak negatif 

sebaiknya dilokasikan pada lokasi yang non pertanian dan non permukiman, terutama bagi industri 

skala menengah dan besar.  

12) Multiplier effects 

Pembangunan Kawasan Industri jelas akan memberikan pengaruh eksternal yang besar bagi 

lingkungan sekitarnya. Dengan istilah lain dapat disebut sebagai multiplier effects. Dalam pertimbangan 

ini akan dibahas dari 2 aspek saja yaitu pengaruh terhadap bangkitan lalu lintas dan juga aspek 

ketersediaan tenaga kerja dalam kaitannya dengan kebutuhan berbagai fasilitas sosial. 

Pembangunan suatu kawasan industri (misalnya dengan luas 100 Ha) akan membangkitkan lalu lintas 

yang cukup besar baik bangkitan karena lalu lintas kendaraan penumpang mengangkut tenaga kerja maupun 

kendaraan trailer pengangkut barang (import dan eksport). Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada uraian berikut: 

a. Bila diasumsikan rata-rata per hektar lahan di kawasan industri menyerap 100 tenaga kerja, maka 

dengan luas 100 Ha akan terdapat 10.000 tenaga kerja. Selanjutnya diasumsikan bahwa tenaga level 

manager sebesar 3% atau 300 orang, level staff 20% atau 2000 orang, dan buruh 7700 orang dengan 

komposisi penduduk lokal 500 dan 7200 adalah buruh pendatang. 

b. Dari asumsi penduduk di atas, diasumsikan bahwa yang akan membangkitkan lalu lintas (traffic) 

dengan perjalanan interregional adalah dari level manager dengan penggunaan kedaraan pribadi dan 

staff dengan menggunakan bus (kapasitas 40 orang), maka bangkitan lalu lintas adalah sebesar 300 

kendaraan pribadi + (2000/40=50bus) = 300 smp + 50x3 smp = 450 smp/hari. 

c. Angkutan barang import sebesar 100x3 TEUS = 300 TEUS per bulan (1200 smp/bulan = 40 smp/hari) 

dan eksport 100x3,5 TEUS=350 TEUS/bulan = 57 smp/hari. Sehingga total angkutan barang mendekati 

100 smp/hari. 
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d. Total bangkitan angkutan buruh dan barang menjadi 450 + 100 = 550 smp/hari. Jika dikembalikan 

kepada effect bangkitan dari per hektar kawasan industri adalah 5,5 smp/hari/hektar. Meskipun 

bangkitan yang diakibatkan oleh per hektar kawasan industri terlihat tidak terlalu besar tetapi ada 

tuntutan untuk penyediaan jalan dengan kualitas baik karena jalan yang disediakan akan dilalui oleh 

angkutan berat. 

e. Dalam perhitungan kebutuhan berbagai fasilitas umum dan sosial sebagai akibat dari bertambahnya 

penduduk karena faktor migrasi, dari asumsi di atas maka terdapat 7200 tenaga kerja pendatang. 

f. Untuk kebutuhan perumahan, bila diasumsikan per 1,5 buruh membutuhkan 1 rumah, maka dibutuhkan 

4800 rumah. 

g. Selanjutnya dengan asumsi per unit rumah membutuhkan lahan 150 m2, maka kebutuhan lahan untuk 

perumahan menjadi 720.000 m2 atau 72 hektar. 

h. Jika tambahan kebutuhan lahan untuk berbagai fasilitas umum dan sosial adalah 25% dari lahan 

perumahan, maka dibutuhkan tambahan lahan sekitar 18 hektar. Dengan demikian total kebutuhan 

lahan untuk perumahan dan fasilitas umum dan sosial menjadi 90 hektar. 

i. Dengan mengembangkan per hektar kawasan industri akan dibutuhkan lahan untuk kegiatan penunjang 

dengan luas yang hampir sama, atau dengan perkataan lain setiap hektar kawasan industri akan 

membutuhkan areal pengembangan seluas 2 hektar. 

Dalam perhitungan kebutuhan fasilitas sosial digunakan asumsi bahwa setiap 1,5 buruh membentuk 1 KK maka 

jumlah KK sebesar 4800 KK. Jika 1KK terdiri dari 4 orang, maka jumlah penduduk yang bertambah adalah 

19.200 orang. Maka akan dibutuhkan lingkungan permukiman dengan fasilitas SLP dan SLA 3-4 buah, 1 

Puskesmas, dan fasilitas umum dan sosial lainnya seperti fasilitas rekreasi, peribadatan, perbelanjaan, dan 

sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menyediakan kebutuhan tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan diskusi dan pembahasan pada rapat penyusunan profil potensi dan peluang dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Smart Dyno memiliki kegunaan seperti umumnya chassisdynamometer yang merupakan alat untuk 

mengukur gaya, daya dan atau torsi kendaraan bermotor. Daya dan torsi yang diketahui akan menjadi 

data untuk menyimpulkan karakteristik sebuah mesin kendaraan bermotor. 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki potensi untuk pengembangan Smart Dyno adalah : 

No 
Kelompok 

Industri 

Jenis 

Industri 

Kabupaten/Kota 

Surakarta Semarang Temanggung Banyumas Kendal Kudus 

1. 

 

Industri 

Komputer, 

Barang 

Elektronika 

dan Optik 

Elektronika 

Berpotensi 

dan seusai 

RPIP 

Berpotensi 

dan seusai 

RPIP 

Berpotensi dan 

seusai RPIP 

Berpotensi 

dan seusai 

RPIP 

 

Berpotensi 

dan seusai 

RPIP 

 

Berpotensi 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten 

Temanggung, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kendal mempunyai potensi pengembangan Smart 

Dyno dan sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri 

Provinsi (RPIP) Jawa Tengah, sedangkan Kabupaten Kudus berpotensi pengembangan Smart Dyno. 

2. Orbital Electro Motor 

Orbital Elektro Motor dan Generator adalah sebuah produk motor listrik yang sudah dipatenkan dan 

terdaftar dengan nomor paten P00201300116. Konsep orbital elektro motor berbeda dengan motor 

yang sudah ada sebelumnya. Dengan mengkombinasikan prinsip konversi energi dari listrik menjadi 

mekanik maupun sebaliknya diciptakanlah produk ini. 

Kabupaten/Kota yang memiliki potensi untuk pengembangan Orbital Electro Motor berada pada : 

No 
Kelompok 

Industri 

Jenis 

Industri 

Kabupaten/Kota 

Pbg Semarang Kudus Tmgg Bnyms Kendal Tegal 

1. 

 

Industri 

Alat 

Angkutan 

Lainnya 

Industri 

Kompone

n 

Otomotif 

 

Berpotensi 

dan seusai 

RPIP 

Berpotensi 

dan seusai 

RPIP 

Berpotensi 

dan seusai 

RPIP 

Berpotensi 

dan seusai 

RPIP 

 

Berpoten

si dan 

seusai 

RPIP 

 

Berpotens

i dan 

seusai 

RPIP 

 

Berpotensi 

 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Purbalingga, Kota Semarang, 

Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggun, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kendal dan Kabupaten 

Tegal berpotensi untuk pengembangan Orbital Electro Motor. 
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5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan 

dalam pengembangan potensi dan peluang investasi sektor energi. Rekomendasi ini diajukan bagi DPMPTSP 

Provinsi Jawa tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani mengenai penanaman modal di daerah. 

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan sektor energi pendukung perlu segera dikembangkan. Pembangunan sektor energi tersebut 

disesuaikan dengan potensi yang akan dikembangkan di daerah tersebut, selain itu pengembangan sektor 

energi pendukung juga merupakan bentuk investasi.  

2. Penanaman modal sesuai dengan sektor potensial. Penanaman modal berbasis sektor potensial ini 

dilakukan agar kabupaten/kota dapat berkembang sesuai potensinya.  

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengembangan UMKM di Kabupaten/Kota yang memiliki 

potensi dengan mayoritas penduduk produktif memiliki potensi sumber daya manusia dalam pengembangan 

investasi, namun sumber daya manusia tersebut perlu memiliki kapasitas yang bersaing agar 

pengembangan ekonomi dapat maksimal. 

4. Kemudahan dan kejelasan alur dalam perizinan penanaman modal. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur bagi 

investor dalam melakukan investasi di suatu daerah. 
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