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RINGKASAN 
 

Penyusunan Kajian Pengembangan dan Penyiapan Kewilayahan 
Investasi di Wilayah Purwomanggung 

 
 

 
 

Pembangunan Industri Nasional Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan kontribusi 

industri non-migas selain itu, Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri 

prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat 

dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan. Pembangunan Industri 

dilakukan disemua daerah tak terkcuali Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, 

Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung (Purwomanggung) dengan potensi sebagai berikut:  

Purworejo Gula (berbasis tebu, aren dan kelapa), Produk olahan tembakau. 

Wonosobo Gula (berbasis tebu, aren dan kelapa), Produk Minuman, Produk kulit dan alas 
kaki, Pengolahan kayu, Industri barang (anyaman dari bamboo, rotan dan 
sejenisnya). 

Magelang 
Gula (berbasis tebu, aren dan kelapa), Produk olahan tembakau, Produk kulit 

dan alas kaki, Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, Industri jamu, 

Industri Batubata, Industri Elektronika, Industri karoseri, produk Furnitur, 

Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia. 

Temanggung 
Gula (berbasis tebu, aren dan kelapa), Kopi, Produk olahan tembakau, 

Pengolahan kayu, Industri barang (anyaman dari bamboo, rotan dan 

sejenisnya), Industri Alat Kesehatan, Industri Pakan berbasis Sumber daya 

Lokal, Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia. 

Ditinjau dari aspek keempat daerah memiliki peluang yang berbeda secara signifikan, Meskipun 
demikian, faktor diluar teknis, seperti aspek politik, motivasi daerah, keputusan pusat, dana rencana 
pengembangan kota kabupaten perlu dipertimbangkan. Diperlukan studi lanjutan yang terkait dengan 
kesiapan daerah, daya tarik investasi, dan kesiapan pembiayaan untuk meformulasikan kebijakan 
lanjutan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

 

Pesat dan tingginya persaingan di bidang perekonomian memerlukan strategi yang tepat dalam 

memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada. Provinsi Jawa Tengah  khususnya wilayah 

Purwomanggung yang meliputi Kab. Purworejo, Kab. Temanggung, Kota dan Kabupaten Magelang, dan Kab. 

Wonosobo memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) 

menjadi Kawasan Industri (KI). Utamanya dalam rangka untuk pengembangan produk lokal daerah serta sebagai 

kawasan yang mampu menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Salah satu yang dapat diwujudkan adalah 

dengan menyiapkan kawasaan peruntukkan industri yang siap dijadikan sebagai media investasi. 

Pengembangan kawasan peruntukkan industri yang akan menjadi kawasan industri ini merupakan strategi 

masa depan yang berpusat pada keunggulan efisiensi dan keuntungan pelaku bisnis serta kemudahan 

pemerintah daerah dalam menunjang aspek teknis dan non teknis dan juga sebagai kawasan yang membuka 

lapangan kerja serta kesempatan berusaha lainnya. 

Memperkuat uraian diatas, sesuai dengan peran dan fungsi kawasan industri merupakan institusi yang 

dinamik keberadaannya terhadap perkembangan yang ada. Kawasan Industri  harus dapat mengantisipasi dan 

mengikuti perkembangan yang berkaitan dengan tuntutan pelayanannya. 

Selain itu, kawasan industri yang baik harus mempunyai perencanaan yang terencana dan terstruktur 

guna menunjang peran dan fungsinya sesuai kemampuan kapasitas dukungannya. Untuk itu perlunya dilakukan 

Studi indikatif lokasi kawasan industri di wilayah Purwomanggung diperlukan agar mempunyai career planning 

yang baik dalam memenuhi peran dan fungsinya, selaras dengan tuntutan perkembangan yang terkait.  

 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

  

Maksud diadakannya “Penyusunan Kajian Pengembangan dan Penyiapan Kewilayahan Investasi di 

Wilayah Purwomanggung” ini adalah memberikan alternatif lokasi Kawasan Industri yang aman, potensial dan 

mampu memberikan kebutuhan dalam aktifitas kawasan industri.  

Tujuan adanya studi ini adalah: 

a) Menyajikan data calon-calon  lokasi yang berpotensi sebagai kawasan industri. 

b) Melakukan analisis dari potensi- potensi menjadi peluang lokasi yang terkait dengan  alternatif lokasi 

kawasan industri. 

c) Menjadikan kajian ini sebagai bagian materi promosi untuk investasi. 

 

1.3 DASAR HUKUM 

 

  Beberapa Landasan Hukum yang digunakan dalam kajian ini antara lain adalah : 

a. Undang-undang No. 3 Tahun 2013 tentang Perindustrian. 

b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang RIPIN Tahun 2015-2015. 

c. PeraturanPemerintah No. 142 Tahun 2016 tentang Kawasan Industri. 

d. Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha. 

e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-Ind/Per/7/2016 tentang Pedoman Teknis   Pembangunan 
Kawasan Industri; 
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f. Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-Ind/Per/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai 
Investasi (Klasifikasi Usaha Industri) 

g. Perda RPIP Jawa Tengah 2015-2035 

h. Raperda RTRWP  2018 

 

1.4 LINGKUP PEKERJAAN 

 

Ruang lingkup Penyusunan Kajian Pengembangan dan Penyiapan Kewilayahan Investasi di Wilayah 

Purwomanggung ini adalah : 

1. Pengumpulan data administrasi & kondisi fisik wilayah, 

2. Pengkajian aspek regulasi tata ruang, 

3. Pengkajian aspek-aspek kriteria teknis pemilihan lokasi kawasan industri 

4. Kesimpulan dan rekomendasi. 

 

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN 

 

Laporan Akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang diatur dengan sistematika penyajian sebagai berikut : 

Bab I Berisi latar belakang; maksud dan tujuan; dasar hukum, ruang lingkup studi; dan  sistematika 

penyajian. 

Bab II Kajian Kebijakan Pembangunan Industri di Jateng  

 Menguraikan kajian kebijakan pembangunan Jawa Tengah disertai aspek umum wilayah studi 

meliputi kondisi geografis, sosial ekonomi dan profile investasi di masing-masing kabupaten/kota 

wilayah Purwomanggung. 

Bab III Tinjauan Pembangunan Industri di Purwomanggung 

 Berisi uraian mengenai pembangunan industri di Jawa Tengah. 

Bab IV Kajian Kriteria Teknik Kawasan Industri  

 Menguraikan tentang kriteria teknis dalam menentukan wilayah kabupaten/ kota yang diajukan 

sebagai kawasan industri atau kawasan peruntukan industri, sehingga didapatkan daerah yang paling 

potensial. 

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi tentang daerah yang layak dijadikan KI atau KPI.  
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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 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 
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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 RENCANA TATA RUANG WILAYAH 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; 

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. Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten 

Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan 

Provinsi; 

http://rocana.kemenperin.go.id/
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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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Gambar 2.1 Peta Penggunaan Lahan Provinsi Jawa Tengah 

PURWOMANGGUNG 
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Gambar 2.2 Peta Jaringan Prasarana Provinsi Jawa Tengah 

PURWOMANGGUNG 
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Dari RTRW Provinsi Jawa Tengah tersebut diatas, untuk wilayah Purwomanggung Kota Magelang 

yang tidak masuk dalam rencana daerah yang diperuntukkan sebagai wilayah industri. 

 

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: 

a) perencanaan pembangunan Kawasan Industri; 

b) penyediaan infrastruktur Industri; 

c) pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan 

Kawasan Industri; 

d) pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e) pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f) penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan  

g) pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri 

Pemerintah daerah juga menjamin ketersediaan infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang.  
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BAB III 

TINJAUAN PEMBANGUNAN 

INDUSTRI DI PURWOMANGGUNG 
 

 

3.1 KABUPATEN PURWOREJO 

  
 

3.1.1 Letak Geografis dan Iklim 

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki pantai dan 

pegunungan. Secara astronomis kabupaten Purworejo terletak antara 109º47’28’’ sampai 110º8’20” BT dan 7º32’ 

sampai 7º54’ LS. 

Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten Purworejo berbatasan langsung dengan provinsi DI 

Yogyakarta di sebelah timur, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kebumen, sebelah selatan dengan 

Samudera Indonesia, sebelah utara dengan kabupaten Magelang dan Wonosobo. Kabupaten Purworejo 

merupakan wilayah yang beriklim tropis basah, dengan suhu antara 19ºC – 28ºC sedangkan kelembaban udara 

antara 70 % - 90 %. 

 

Tabel 3.1 Statistik Geografi Kabupaten Purworejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Purworejo mempunyai luas wilayah 1.034,82 Km2, yang merupakan 3,18 % dari total luas 

Jawa Tengah. Wilayah tersebut terbagi dalam 16 kecamatan, tiga di antaranya merupakan daerah pesisir yaitu 

kecamatan Grabag, kecamatan Ngombol dan kecamatan Purwodadi. Kecamatan Bruno mempunyai wilayah 

terluas yaitu 108,43 Km2 atau sekitar 10,48 % dari total wilayah kabupaten Purworejo, sedangkan kecamatan 

dengan luas wilayah terkecil sekitar 3,63 % dari total wilayah kabupaten Purworejo yaitu Kecamatan Kutoarjo 

yang luasnya 37,59 Km2. 

Melihat penggunaan lahan di kabupaten Purworejo pada tahun 2016, sekitar 84 % berupa lahan 

pertanian sedangkan 16 %nya lahan bukan pertanian. Komposisi terbesar lahan pertanian adalah bukan lahan 

sawah terutama berupa tegal/kebun. 

Kabupaten Purworejo merupakan satu-satunya wilayah dengan desa terbanyak di Jawa Tengah, yaitu 

494 desa.  

 

3.1.2 Kependudukan  

Jumlah penduduk kabupaten Purworejo pada tahun 2016 tercatat sebanyak 712.686 jiwa yang terdiri 

dari 351.481 jiwa penduduk laki-laki dan 361.205 jiwa penduduk perempuan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo 

sekitar 1.034,82 km2 yang berarti setiap km2 ditempati sekitar 689 penduduk. Laju pertumbuhan penduduk 

kabupaten Purworejo tahun 2015-2016 mencapai 0,32 %. 
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Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Hal ini 

dapat dilihat dari sex ratio yang nilainya selalu lebih kecil dari 100 setiap tahun yang berarti untuk setiap 100 

penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. 

Apabila mengamati piramida penduduk kabupaten Purworejo, jumlah penduduk pada kelompok umur 15 

– 39 tahun semakin mengecil. Fenomena ini terjadi karena salah satu faktor migrasi yang tinggi di usia tersebut 

dengan alasan mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan yang tinggi dan akan kembali ke kabupaten 

Purworejo menjelang pensiun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2017. 

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo 

 

Piramida penduduk usia reproduksi atau Childbearing Age (15-49 tahun) secara visual membentuk 

lekukan-lekukan yang menunjukkan bahwa angka kematian penduduk usia produktif masih relatif tinggi. Dengan 

demikian, komposisi penduduknya menunjukkan angka beban ketergantungan sebesar 54 yang artinya bahwa 

tiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 54 penduduk usia tidak produktif (usia di 

bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun).  

 

3.1.3 Ketenagakerjaan 

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja di Kabupaten 

Purworejo hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2015 berjumlah 543.222 orang. Sekitar 

68,86 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja sedangkan 31,14 persennya bukan angkatan kerja. 

Dibandingkan dengan kondisi tahun 2014, persentase penduduk yang bekerja meningkat sedangkan persentase 

penduduk yang menganggur menurun pada tahun 2015. 

Sementara itu, untuk mengamati seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam 

pasar kerja di Kabupaten Purworejo perlu melihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT di Kabupaten 

Purworejo selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 5,11 persen pada tahun 2013 turun menjadi 

5,10 persen pada tahun 2014 dan kembali turun menjadi 4,01 persen pada tahun 2015. 

Jika dilihat dari sektor tempat bekerja, terjadi pergeseran sektor sejak tahun 2013 hingga 2015 dimana 

sektor tersier mengalami penurunan sedangkan sektor primer dan sektor sekunder mengalami peningkatan. 

Akan tetapi, dilihat dari lapangan usaha sekitar 44 persen penduduk bekerja disektor pertanian, 21 persen 

disektor perdagangan dan 13 persen sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sejatinya kondisi ini 

mencerminkan bahwa penopang ketenagakerjaan penduduk Purworejo masih didominasi oleh sektor pertanian. 

Standar penghasilan para pekerja di Kabupaten Purworejo tercemin dari besaran Upah Minimum Regional 

(UMK) yang terus mengalami peningkatan selama periode 2007 – 2017. UMK meningkat dari Rp 500.000,- 

menjadi Rp 1.445.000,- selama periode tersebut. UMK Purworejo mengalami peningkatan sebesar 11,15 persen 

pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. 

 

 

 

 



 
 

17 
Penyusunan Kajian Pengembangan dan Penyiapan Kewilayahan Investasi di Wilayah  
Purwomanggung 

 

 

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Usia ≥15 tahun Yang Bekerja 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2017. 

 

 

Tabel 3.3 Jumlah Angkatan Kerja Purworejo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2017. 

 

3.1.4 Pendidikan 

Fasilitas pendidikan yang tersedia akan menentukan keberhasilan dibidang pendidikan. Berdasarkan 

data Dinas Pendidikan dan Olah Raga kabupaten Purworejo, faslitas pendidikan terutama jumlah sekolah yang 

tersedia pada tahun 2015 sebanyak 570 SD/MI, 105 SLTP/MTs dan 72 SLTA/MA/SMK.  

Kemampuan daya tampung sekolah juga sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Sekolah Dasar 

di kabupaten Purworejo tahun ajaran 2016/2017 dapat menampung 127 siswa, tingkat SLTP menampung 338 

siswa dan tingkat SLTA menampung 419 siswa. Sementara itu, dilihat dari rasio murid terhadap guru, seorang 

guru SD rata-rata mengajar 14 siswa, untuk jenjang SLTP seorang guru mengajar 15 siswa, dan jenjang SLTA 

seorang guru mengajar 12 siswa. Keberhasilan pendidikan juga tercermin melalui indikator Angka Partisipasi 

Sekolah (APS) yang menggambarkan berapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Pada 

tahun 2016, seluruh penduduk umur 7 – 12 tahun di kabupaten Purworejo sudah bersekolah di Sekolah Dasar. 

Kualitas pendidikan akan menentukan kualitas sumber daya manusia. Ukuran lain kualitas pendidikan 

adalah indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Secara umum RLS dan HLS 

kabupaten Purworejo di atas RLS dan HLS provinsi Jawa Tengah. RLS kabupaten Purworejo 7,66 sedangkan 

Provinsi Jawa Tengah 7,15 yang berarti rata-rata penduduk Kabupaten Purworejo berhenti sekolah setelah kelas 

1 SLTP. Sementara itu, HLS kabupaten Purworejo 13,05 sedangkan HLS provinsi Jawa Tengah 12,45.  

Berdasarkan hasil susenas 2016, sebanyak 94,33% penduduk Kabupaten Purworejo sudah melek 

huruf. 
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3.1.5 Sumber Daya Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam 

upaya pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibangun melalui pendekatan 3 

dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Angka IPM kabupaten 

Purworejo mangalami peningkatan dari 70,12 pada tahun 2014 menjadi 70,66 pada tahun 2016. Angka tersebut 

menjadikan kabupaten Purworejo berada pada peringkat IPM ke 14 untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

Indikator pembangunan manusia lainnya terlihat dari persentase penduduk miskin di kabupaten Purworejo yang 

mencapai 14,27 persen pada tahun 2015 dan menurun di tahun 2016 menjadi 13,91 persen. 

Hal ini berarti kemiskinan di Kabupaten Purworejo menurun sebesar 2,15 persen yang menunjukan 

bahwa kegiatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Purworejo cukup baik. Angka Gini Rasio juga 

merupakan ukuran tingkat ketimpangan. Pada tahun 2015, gini rasio Kabupaten Purworejo sebesar 0,34. Angka 

ini turun sebesar 0,04 poin dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 0,84 yang berarti terjadi perbaikan 

pendapatan. Dilihat dari distribusi pendapatannya, persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen 

kelompok penduduk yang berpendapatan rendah semakin menjauh dari angka 17 persen yaitu 19,74 persen dari 

seluruh pendapatan penduduk di Purworejo. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat kesenjangan 

distribusi pendapatan di kabupaten Purworejo pada tahun 2015 berada dalam katagori rendah atau dengan kata 

lain adanya pembagian pendapatan yang lebih merata. 

Status pembangunan manusia Kabupaten Purworejo telah berada pada kelompok “tinggi” di tahun 2016. 

 

Tabel 3.4 Indeks Pembangunan Manusia Purworejo 

 

 

 

 

 

 

 

  

.  

 

   Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2017.  

 

Tabel 3.5 Distribusi Pendapatan Penduduk Purworejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2017. 
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3.1.6 Listrik dan Air Bersih 

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri, baik untuk penerangan 

dan atau penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Tingkat konsumsi listrik per kapita dapat 

menunjukkan sejauhmana tingkat kesejahteraan masyarakat. Produksi tenaga listrik dewasa ini terus meningkat 

sejalan dengan peningkatan permintaan dan konsumsi. 

Pelanggan listrik PLN rayon Purworejo pada tahun 2016 sebanyak 110.284 pelanggan dan rayon 

Kutoarjo sebanyak 97.920 pelanggan. Listrik yang terjual dari 208.204 pelanggan PLN di kabupaten Purworejo 

dari dua rayon PLN tersebut sebanyak 264.382.523 KWh, dengan nilai perolehan sekitar Rp.188,616 milyar. 

Selain listrik, air bersih juga merupakan salah satu kebutuhan vital bagi penduduk. Air bersih terutama digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan masak/minum dan mandi/cuci. 

Pada tahun 2016 jumlah air bersih yang disalurkan ke pelanggan PDAM mencapai 4.515.945 m3 atau 

naik sebesar 4,34 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 4.328.005 m3. Hal ini dikarenakan jumlah 

pelanggan PDAM juga meningkat 1,85 persen yaitu dari 20.187 pelanggan pada tahun 2015 menjadi 20.187 

pelanggan pada tahun 2016. Air minum PDAM paling banyak tersalurkan ke pelanggan rumah tempat tinggal 

yang mencapai 80,68 persen dari total air minum yang disalurkan seluruhnya. 

 

Tabel 3.6  Pelanggan PLN dan KWH Terjual 2016 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2017. 

Gambar 3.2 Grafik Air Bersih yang Disalurkan Kab. Purworejo 

 

Sekitar 6,58% air minum PDAM tersalurkan ke Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo seperti pemkab dan 

non pemkab, TNI dan Polri. 
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3.1.7 Industri 

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Purworejo ditujukan untuk menumbuh kembangkan industri 

kecil dan industri rumah tangga, meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam memperdayakan 

ekonomi kerakyatan, dan memperkuat penguasaan teknologi peralatan dalam upaya pencapaian akses pasar 

dan penguasaan modal. 

Berdasarkan perhitungan PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2016, kegiatan sektor industri pengolahan 

mencapai 2.767,321 milyar rupiah atau 18,49 persen dari seluruh kegiatan di Kabupaten Purworejo. Sektor 

industri pengolahan mempunyai peran sebesar 0,85 persen terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten. 

Pada tahun 2016, sektor industri menyerap tenaga kerja sebanyak 40.596 orang atau menurun sebesar 3,39 

persen dibandingkan tahun 2015. Sektor industri rumah tangga dapat menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 

sebanyak 32.875 orang pada tahun 2016. Dilihat dari penyerapan tenaga kerja per perusahaan maka industri 

besar dapat menyerap rata-rata satu perusahaan sebesar 673 orang.  

 

Tabel 3.7 Industri Besar dan Industri Sedang di Kabupaten Purworejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2017. 

Gambar 3.3 Grafik Peran Sektor Industri Pengolahan Terhadap Ekonomi Kabupaten Purworejo 

 

Industri besar di Purworejo terdapat di Kecamatan Grabag, Purwodadi, Banyuurip, Bayan dan Gebang. 

Sementara itu, industri sedang sebagian besar terpusat di Kecamatan Bagelen, Kutoarjo dan Loano. 

Sekitar 38% industri rumah tangga di kabupaten Purworejo adalh industri gula kelapa yang mampu menyerap 

14.861 tenaga kerja.  
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Tabel 3.8 Statistik Industri Purworejo 2015 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2017. 

 

Dilihat dari tingkat pendapatannya, pendapatan perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap 

penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan per kapita 2016 adalah Rp 21,03 juta atau 

meningkat sebesar 7,82% dibandingkan pendapatan per kapita tahun 2015.  

Meskipun pada tahun 2014 terjadi perlambatan perekonomian kabupaten Purworejo dibandingkan tahun 

2013, tetapi pada tahun 2015 dan 2016 perekonomian kabupaten Purworejo tumbuh di atas 5% yaitu masing-

masing sebesar 5,37% dan 5,12%. Penyumbang terbesar adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

Kategori industri pengolahan mempunyai kontribusi terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan dan perikanan, 

selanjutnya diikuti kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.  

 

3.1.8 Potensi Unggulan 

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah pelopor untuk penghasil gula semut di Jawa 

Tengah. Pengelolaannya dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi dengan perkiraan produksi sebanyak 75 ton 

per bulan. 

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Ekspor Gula Semut Purworejo Kian Manis, 

Industri gula semut atau gula merah bubuk diminati pasar internasional. Terbukti, permintaan ekspor gula semut 

yang terus meningkat, di mana tahun 2014 tercatat senilai 34.700 dollar Amerika Serikat (AS) naik 27 persen 

menjadi 48 ribu dollar AS pada 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Industri Gula semut 
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3.1.9 Rencana Tata Ruang Wialayah 

Rencana tata ruang wilayah kabupaten Purworejo termaktub dalam Perda Kab. Purworejo Nomor 27 

Tahun 2011. Dalam peraturan daerah tersebut Kawasan Industri didefinisikan sebagai kawasan tempat 

pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan 

dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 

Kemudian kawasan peruntukan industri dalam perda tersebut didefinisikan sebagai bentangan lahan yang 

diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetpkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Berdasarkan RTRW Kabupaten Purworejo, daerah yang diproyeksikan sebagai kawasan industri adalah: 

a. Kecamatan Bayan 

b. Kecamatan Purwodadi 

c. Kecamatan Ngombol 

d. Kecamatan Grabag 

Pada kawasan tersebut tidak diperkenankan adanya bangunan atau kegiatan baru yang tidak serasi 

dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan, dan jasa perkantoran, kecuali dalam batas-

batas yang dibutuuhkan untuk memadukan kegiatan industri di kawasan tersebut.  

Perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di kawasan industri, kecuali: 

1) Perusahaan Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi 

khusus; 

2) Industri mikro, kecil, dan menengah; 

3) Kabupaten belum memiliki Kawasan Industri atau telah memiliki Kawasan Industri namun seluruh kaveling 

industri dalam kawasan industrinya telah habis; dan  

4) Perusahaan Industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan 

Kawasan Peruntukan Industri. 

 

3.2 KABUPATEN WONOSOBO 

  
 

3.2.1 Letak Geografis 

Kabupaten Wonosobo adalah satu dari 35 kabupaten/kota yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa 

Tengah. Secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak antara 70 11’ dan 70 36’ Lintang Selatan, 1090 43’ dan 

1100 04’ Bujur Timur dan berjarak 120 km dari Ibukota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 km dari Ibukota 

Negara (Jakarta). Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan yang memiliki luas 98.468 ha (984,68 

km2) atau 3,03 persen dari luas Jawa Tengah dan terletak pada ketinggian 250-2.250 meter di atas permukaan 

laut. Pada tahun 2016 Rata-rata suhu udara di Kabupaten Wonosobo antara 14,3-26,5 oC dengan curah hujan 

per tahun berkisar 3.541-6.445 mm/tahun. Dengan kondis tersebut Kabupaten sangat baik untuk pertanian 

sehingga sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam perekonomian. 

Kabupaten Wonosobo dengan luas wilayah 98,46 ribu ha memiliki topografi perbukitan sampai 

pegunungan dengan ketinggian lokasi antara 250–2.250 m di atas permukaan laut, dengan kondisi biogeofisik: 

kemiringan 3-80 seluas 54,4 ha, 8-150 seluas 24.769,1 ha, 15-400 seluas 42.173,6 ha dan >400 seluas 31.829,9 

ha. Keadaan demikian sering menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor, gerakan tanah 

runtuh dan gerakan tanah merayap. Jarak kecamatan ke ibukota kabupaten terjauh adalah Kecamatan 

Wadaslintang dengan jarak 37 Km, dan yang terdekat adalah Kecamatan Wonosobo karena terletak di ibukota 

kabupaten, disusul Kecamatan Mojotengah berjarak 4 km. Kecamatan Kejajar merupakan tempat tertinggi di 

Kabupaten Wonosobo karena memiliki ketinggian sebesar 1.378 dpl, dan yang terendah adalah Kecamatan 

Wadaslintang 275 dpl.  
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Kondisi biogeosfisik Kabupaten Wonosobo menyebabkan potensi rawan longsor yang tinggi karena 

kondisi tersebut memicu gerakan tanah runtuh dan gerakan tanah merayap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo 

 

3.2.2 Penduduk 

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo tahun 2016 mencapai 780,67 ribu jiwa, terdiri dari 

395,7 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 384,9 ribu jiwa penduduk perempuan. Jadi rasio jenis kelamin sebesar 

102,80 yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan berbanding dengan 103 penduduk laki-laki.  

Dengan jumlah tersebut rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2016 sebesar 793 jiwa per km2. 

Tingkat pertumbuhan penduduk tahun 2015-2016 mencapai 0,46 persen. Dari jumlah penduduk Kabupaten 

Wonosobo di tahun 2016 ini, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 211,3 ribu rumah tangga diperoleh rata-rata 

anggota rumah tangga 3,7 jiwa per rumah tangga. Penduduk menurut kelompok umur, penduduk kelompok umur 

0-14 tahun sebesar 25,63 persen, 15-64 tahun sebesar 66,44 persen dan usia lebih 65 tahun sebesar 7,93 

persen. 
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Komposisi penduduk Kabupaten Wonosobo didominasi oleh penduduk muda. Hal menarik yang dapat 

diamati pada piramida penduduk adalah banyaknya penduduk yang berada di kelompok usia muda, tertinggi di 

kelompok usia 0-4 tahun sebanyak 67.657 jiwa, disusul kelompok usia 5-9 tahun sebanyak 67.259 jiwa dan 

kelompok 10-14 tahun sebanyak 65.185 jiwa.  

Sepanjang 2015 – 2016 penduduk Kabupaten Wonosobo tumbuh sebesar 0,46%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Piramida Penduduk Kabupaten Wonosobo 2016 

 

3.2.3 Ketenagakerjaan 

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Wonosobo berdasarkan hasil Sakernas bulan Agustus 2015 

tercatat sebanyak 573,30 ribu orang yang terdiri dari sekitar 73,89 persen merupakan kelompok angkatan kerja, 

sedangkan selebihnya termasuk kelompok bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 

mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Pada tahun 2015, 

TPAK di Kabupaten Wonosobo tercatat sebesar 74,75. 

Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 75 orang termasuk angkatan kerja. 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam 

kelompok pengangguran terbuka. TPT di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 tercatat sebesar 4,47 persen 

yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang menganggur. Tingkat 

kesempatan kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak 

bekerja di suatu wilayah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Lapangan Pekerjaan Di Wonosobo, 2015 

 

Di Kabupaten Wonosobo, TKK pada tahun 2015 tercatat sebesar 95,53 persen yang berarti bahwa dari 

100 orang angkatan kerja, sekitar 96 orang mempunyai kegiatan bekerja atau sementara tidak bekerja selama 

seminggu yang lalu. Kontribusi sektor lapangan kerja dalam penyerapan tenaga kerja digunakan untuk 

mengetahui andil setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. 
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Sebagian besar penduduk Kabupaten Wonosobo berumur 15 tahun ke atas, bekerja pada sektor 

pertanian yaitu mencapai 44,72 persen. Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor 

perdagangan (21,64 persen) dan sektor industri (13,42 persen).  

Pada tahun 2015 terdapat 5.860 pencari kerja, dimana sebanyak 57,76% berjenis kelamin perempuan. 

 

Tabel 3.9 Statistik Ketenagakerjaan Wonosobo 

 

Uraian 2014 2015 

Angkatan Kerja (ribu org) 428,55 428,55 

Bekerja (%) 95,53 95,53 

TPAK (%) 74,75 74,75 

TPT (%) 4,47 4,47 

TKK (%) 95,53 95,53 

UMK (ribu rupiah) 2016 1.326 1.457 

 

3.2.4 Pendidikan 

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu variabel dalam metode IPM metode baru 

pada dimensi pengetahuan. HLS didefinisikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada 

umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem 

pendidikan di berbagai jenjang. Di Kabupaten Wonosobo harapan lama sekolah pada tahun 2014 sebesar 11,34 

tahun dan sedikit meningkat menjadi sebesar 11,43 tahun pada tahun 2015. 

Dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, ternyata penduduk Kabupaten Wonosobo 

bersekolah lebih sebentar pada tahun 2015, dimana indikator ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah 6,11 

tahun, atau memutuskan berhenti sekolah ketika kelas satu SMP. Pada tahun 2015, partisipasi sekolah untuk 

semua jenjang meningkat dari tahun sebelumnya. Penduduk usia 7-12 tahun bersekolah SD sebanyak 99,51 

persen, penduduk usia 13-15 tahun bersekolah SMP sebanyak 89,72 persen, penduduk usia 16-18 tahun 

bersekolah SLTA sebanyak 47,55 persen dan penduduk usia 19-24 tahun kuliah di perguruan tinggi sebanyak 

20,07 persen. Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. 

Pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Wonosobo untuk tahun ajaran 2016/2017 seorang guru 

rata rata mengajar 16 murid. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka beban seorang guru semakin sedikit, 

dimana untuk jenjang pendidikan SMP rata rata seorang guru mengajar 15 murid, di jenjang SMA beban seorang 

guru hanya mengajar 14 murid, dan di jenjang SMK seorang guru mengajar 14 murid. 

 

Tabel 3.10 Indikator Pendidikan Wonosobo 2014 – 2015 
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3.2.5 Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam 

upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur 

panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam penghitungan IPM metode baru 

diperlukan indikator-indikator diantaranya angka harapan hidup saat lahir, angka harapan lama sekolah, rata rata 

lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa 

Tengah, IPM Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir menduduki peringkat tiga puluh di bawah 

Kabupaten Blora dan di atas Kabupaten Batang. 

Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 

sebesar 63,07 terus merangkak naik menjadi 66,19 di tahun 2016. Dari dimensi kesehatan, digunakan angka 

harapan hidup saat lahir (AHH). AHH Kabupaten Wonosobo tahun 2015 sebesar 71,02 meningkat menjadi 71,16 

pada tahun 2016. Hal ini berarti rata rata perkiraan umur yang dapat ditempuh oleh penduduk Kabupaten 

Wonosobo adalah 71 tahun. Kalau dari dimensi pengetahuan, pada tahun 2016 angka harapan lama sekolah 

penduduk Wonosobo sebesar 11,67, yang artinya anak Wonosobo diharapkan bersekolah sampai jenjang SMA. 

Dan angka rata-rata lama sekolah tahun 2016 sebesar 6,12, yang berarti bahwa penduduk Wonosobo menjalani 

pendidikan formal sampai kelas VI SD. Dari dimensi standar hidup layak, terdapat pengeluaran per kapita 

disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per 

kapita setahun penduduk Wonosobo tahun 2016 adalah sebesar 9,9 juta rupiah. 

Tabel 3.11 Komponen Indeks Pembangunan Manusia 

Wonosobo, 2015 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Grafik Indeks Pembangunan Manusia 

 

3.2.6 Listrik dan Air Bersih 

Secara umum sektor pertambangan dan energi di Kabupaten Wonosobo menunjukkan perkembangan 

yang positif jika dilihat dari beberapa indikator seperti nilai produksi dan distribusi listrik. Sebagai sumber 

penerangan dan energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat 

vital. Selama 5 tahun terakhir, distribusi listrik di Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan dari 88,01 

juta kwh pada tahun 2010 meningkat menjadi 208,64 juta kwh pada tahun 2016. Dari 208,64 juta kwh yang 

disalurkan ke pelanggan pada tahun 2016 sebanyak 71,18 persen disalurkan ke rumah tangga, sebanyak 14,02 

persen ke pelanggan industri, sebanyak 7,47 persen ke pelanggan kategori bisnis, sebanyak 3,85 persen ke 

instansi dan sebanyak 3,48 persen ke sosial.  
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Gambar 3.9 Grafik Pemakaian Listrik dan Air Bersih Wonosobo 

 

Air bersih merupakan prasyarat utama hidup sehat, oleh karena itu ketersediaan air bersih untuk 

konsumsi masyarakat menjadi sangat penting. Pada tahun 2016 PDAM “Tirta Aji” memiliki sebanyak 84,09 ribu 

pelanggan, mengalami pertumbuhan 4,83 persen selama setahun terakhir. Selama tahun 2016 air telah 

disalurkan ke pelanggan sebanyak 15,41 juta m3 dan nilai produksi yang diterima sebanyak 36,08 milyar rupiah. 

PDRB Kabupaten Wonosobo tahun 2016 telah disumbang oleh pengadaan listrik sebanyak 0,03 persen dan 

pengadaan air sebanyak 0,11 persen. 

PDAM Tirta Aji Wonosobo telah memiliki cabang sejumlah 31 cabang pada tahun 2015, diantaranya 

cabang Purworejo dengan 1.970 pelanggan. Pada tahun 2016, air telah didistribusikan 84.090 pelanggan dengan 

15,41 m3 air tersalurkan dengan nilai produksi sebesar 36,08 milyar rupiah. 

 

Tabel 3.12 Distribusi Air Minum dan Nilai Produksi  

per Jenis Pelanggan 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 Industri 

Pada tahun 2016 Kabupaten Wonosobo memiliki 59.280 unit usaha yang tersebar di 9 sektor ekonomi 

dengan sektor pertanian memiliki unit usaha terbanyak. Unit usaha tersebut terbagi sebanyak 88,42 persen atau 

52,41 ribu unit termasuk sebagai usaha mikro, 11,36 persen atau 6,7 ribu unit termasuk usaha kecil. Sementara 

itu selebihnya yaitu usaha menengah sebanyak 112 unit dan usaha besar sebanyak 21 unit . Dari segi tenaga 

kerja, untuk usaha mikro terdapat 163,11 ribu orang pekerja, untuk usaha kecil sebanyak 13,90 ribu orang 

pekerja, usaha menengah sebanyak 4,58 ribu orang pekerja dan usaha besar sebanyak 1,2 ribu orang pekerja. 

Kemudian dari sisi omset, yang terbesar terdapat pada usaha berskala kecil dengan total omset sebesar 2 032 

milyar rupiah, untuk usaha mikro 943 milyar rupiah, omset 280 milyar untuk usaha berskala menengah dan untuk 

usaha berskala besar memiliki omset 105 milyar rupiah. Demikian pula dengan urutan aset sama dengan omset, 

diurutkan dari yang terbesar yaitu dari usaha besar, menengah, kecil dan mikro.  

Berdasarkan 9 sektor ekonomi, usaha mikro di Kabupaten Wonosobo sebagian besar terdapat di sektor 

pertanian sebanyak 46,97 persen disusul sektor industri sebanyak 25,01 persen dan di sektor perdagangan 
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sebanyak 23,03 persen. Demikian pula untuk usaha kecil sama seperti usaha mikro. Sementara itu usaha 

berskala menengah sebanyak 37,96 persen di sektor perdagangan dan sebanyak 12,04 persen di sektor 

pertanian. Untuk usaha berskala besar di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015, terdapat 2 unit usaha di sektor 

pertanian, 5 unit di sektor industri pengolahan, 4 unit di sektor bangunan/konstruksi, 3 unit di sektor 

perdagangan, 2 unit di sektor transportasi dan komunikasi dan 2 unit usaha di sektor jasa-jasa swasta. 

 

Tabel 3.13 Statistik Industri Wonosobo 2016 

  

 

 

 

 

 

 

Dengan banyaknya usaha UMKM maka Kabupaten Wonosobo layak mendapat gelar Kota Seribu UMKM. 

 

3.2.8 Potensi Unggulan 

Sektor pertanian menjadi sektor utama dalam potensi perekonomian Wonosobo, dalam 4 tahun terakhir 

ini sektor tersebut telah menyumbang rata-rata pertahun 48,96% dari PDRB. Hal tersebut disebabkan, karena 

sebagian masyarakat Wonosobo bergerak dalam bidang pertanian. Di urutan kedua diduduki oleh sektor industri 

pengolahan dengan kontribusi rata-rata 11,12%, di sektor ini membuat lapangan usaha pada tiap tahunnya 

semakin meningkat lantaran masyarakat Wonosobo telah mulai menggeluti bidang tersebut. Di posisi terakhir, 

lapangan usaha penyumbang terkecil adalah dari sektor pertambangan dan penggalian, rata-rata dalam 4 tahun 

terakhir sebesar 0,72% saja, kondisi ini disebabkan karena sektor tersebut belum tergarap secara maksimal.  

Dalam  sektor pertanian, Wonosobo mempunyai komoditas utama antara lain Padi, Teh, Tembakau, 

Kopi serta berbagai jenis sayuran dan tanaman hortikultura. Wilayah yang memiliki suhu udara antara 14,3-

26,5ºC diketahui sangat baik untuk pengembangan budidaya jamur, carica, pepaya, asparagus dan beberapa 

jenis kayu sebagai komoditi ekspor non migas. Selain itu juga ada beberapa jenis tanaman khas Wonosobo 

seperti Purwaceng, Gondorukem dan kayu putih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Kentang. Produk unggulan Wonosobo 

 

Disamping itu, produksi pertanian mengalami peningkatan khususnya pada komoditas buah-buahan, 

palawija dan padi, namun pada komoditi sayur-sayuran mengalami penurunan disebabkan nilai jualnya yang 

tidak menentu yang membuat para petani merasa rugi. 

Produk pertanian unggulan di kabupaten Wonosobo yang selama ini dihasilkan para petani, antara lain 

kentang di Kecamatan Kejajar dan Garung dengan produksi sekitar 500 ribu kuintal per tahun, kubis/kol dan 

sayuran lain seperti sawi, daun bawang/uncang, bawang putih serta buah-buahan seperti salak, nanas, duku, 

dan carica. 
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Selain itu Wonosobo juga cocok untuk budidaya berbagai jenis bunga potong. Diantara hasil unggulan 

yang berhasil merambah pasar internasional adalah pabrik teh milik BUMD PT. Perkebunan Tambi yang mampu 

memproduksi sekitar 2.000 ton teh per tahun dengan pemasaran 70 persen ekspor ke beberapa negara di Eropa, 

Australia, Amerika, Asia, dan Timur Tengah. 

Hasil perkebunan lain yang potensial adalah vanili yang mulai tahun 2000 telah dibudidayakan kembali 

setelah sempat tenggelam saat petani beralih ke tanaman cengkih. Vanili banyak dibudidayakan di Kecamatan 

Kalibawang, Kaliwiro, dan Sapuran. 

Sedangkan potensi hutan di kota pegunungan ini, luas hutan negara 20.254,2 hektare dan hutan rakyat 

seluas 18.262,81 hektare. Selain untuk pelestarian mata air, juga mampu menjadi hutan produksi, hutan wisata, 

hutan lindung, dan hutan suaka alam. Produksi hutan rakyat antara lain berupa kayu pertukangan rata-rata di 

atas 5.000 meter kubik, kayu bakar di atas 1.000 meter kubik, gondorukem lebih dari 4.500 ton, terpentin di atas 

900 ribu liter, dan getah pinus lebih dari 1.100 ton per tahun.  

 

3.2.9 Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo dalam bidang keindustrian lebih condong untuk 

membangun kawasan agroindustri dan agrowisata.Kabupaten Wonosobo berencana mengembangkan industri 

hasil pengolahan hasil pertanian dan kehutanan berbasis bahan baku lokal, serta mengembangkan industri 

pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan. 

Kawasan peruntukan industri yang dialokasikan adalah sebesar 1.194 hektar, yang terdiri atas 

peruntukan industri besar, sedang dan kecil/ mikro. Peruntukan industri besar dan sedang, dikembangkan 

meliputi: 

a. Jalur regional Temanggung – Wonosobo – Banjarnegara (Kecamatan Kertek, Wonosobo, Selomerto dan 

Leksono) 

b. Jalur Kertek – Kalikajar – Sapuran – Kepil (Kec. Kalikajar, Sapuran dan Kepil) 

Peruntukan industri kecil/ mikro berada di seluruh kecamatan.   

 

3.3 KABUPATEN TEMANGGUNG 

  

 

3.3.1 Geografi dan Iklim 

Bentuk Kabupaten Temanggung secara makro merupakan cekungan atau depresi, artinya rendah di 

bagian tengah sedangkan sekelilingnya berbentuk pegunungan, bukit, atau gunung. Wilayah Kabupaten 

Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 500 – 1.450 m di atas permukaan air 

laut. Kabupaten Temanggung terletak pada posisi 110o 23’ – 110o46’30’’ Bujur Timur dan 7o14’ – 7o32’35’’ 

Lintang Selatan. Kabupaten Temanggung terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa, 23 kelurahan, 1610 Rukun 

Warga (RW), 5389 Rukun Tetangga (RT), 1568 dusun, dan 1731 lingkungan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Peta Administrasi Temanggung 
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Kecamatan Temanggung merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak (6 desa dan 19 

kelurahan) sedangkan Kecamatan Gemawang adalah kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil (10 

desa). Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Temanggung terdiri dari :  

 0 m - 100 m = 20,2 %  

 01 m - 500 m = 27,2 % 

 501 m -1000 m = 26,7 % 

 m keatas = 25,9 %  

 

3.3.2 Penduduk 

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun 

sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 

1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan 

diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan 

pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi 

penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010.  
 

Tabel 3.14 Populasi Penduduk Kabupaten Temanggung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penduduk Temanggung adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Temanggung selama 6 bulan 

atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. 

 

3.3.3 Ketenagakerjaan 

Berikut ini adalah kondisi ketenagakerjaan di Temanggung, yang dibagi menjadi kelompok laki-laki dan 

perempuan. Tingkat pengangguran mencapai angka indeks 1,5. 

Tabel 3.15 Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung 
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3.3.4 Pendidikan 

Angka partisipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan menurun drastis ketika memasuki jenjang 

pendidikan menengah. Penurunan sekitar 30%, baik dari angka murni maupun kasar. 

 

Tabel 3.16 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Temanggung, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Listrik dan Air Bersih 

Pemakaian air di Temanggung adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.17 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan di Kabupaten Temanggung,  

2016 
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3.3.6 Industri 

Industri di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.18 Klasifikasi Industri dalam Juta rupiah 

 

Klasifikasi Industri Perusahaan Tenaga 

Kerja 

Nilai  

(juta Rp) 

INDUSTRI PANGAN 

Kerupuk, Ceriping dan Sejenisnya 1.799 6.295 39.992 

Tempe 492 909 16.432 

Tahu 109 468 13.728 

Kue basah 473 1.891 9.152 

Kopi bubuk 145 335 8.680 

INDUSTRI SANDANG 

Pakaian jadi 188 417 1.608 

Pakaian kesenian 6 32 728 

INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN 

Panel kayu/bnalken/papan 28 6.743 660.400 

Ubin kayu 1 2.816 520.312 

Pupuk alam 6 458 67.600 

INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA 

Pemeliharaan dan reparasi mobil 41 244 3.276 

Pemeliharaan dan reparasi sepeda 47 72 3.224 

Mesin perajang tembakau 16 70 2.121 

KERAJINAN 

Anyaman bamboo/kranjang tembakau 3.595 10.264 15.600 

Relif tembaga 7 99 5.200 

Radio kayu/ alat fungsional 1 31 2.288 

INDUSTRI KAYU PRIMER HASIL HUTAN 

Laminating, Bare core, veneer, dll 28 14.256 3.759.433 

 

3.3.7 Potensi Unggulan 

Tembakau Temanggung digunakan sebagai bahan baku rokok kretek, pemberi rasa dan aroma. 

Tembakau Temanggung dibudidayakan pada tujuh sentra produksi yaitu Lamuk, Lamsi, Paksi, Toalo, Tionggang, 

Swanbing, dan Kidulan. Sedangkan varietas lain yang dibudidayakan selain Kemloko, juga ditemukan varietas 

jenis Mantili, Pelus, dan BAT (Bako Anti Teler). Batas masing-masing sentra produksi masih kualitatif. Batas-

batas kualitatif sentra produksi perlu diidentifikasi, baik dalam hal karakteristik lahan maupun mutu tembakau 

yang dihasilkan. Tujuannya antara lain untuk memetakan batas sentra-sentra mutu tembakau Temanggung, 

mengetahui karakteristik lahan di masing-masing sentra mutu, dan untuk mengidentifikasi mutu tembakau dan 

dominasi varietas di masing-masing sentra produksi. 

Metodologi yang digunakan untuk pemetaan karakteristik tembakau, yaitu survei lahan dan tanaman di 

sentra-sentra produksi, pengambilan sampel tanah dan tembakau di 72 titik yang tersebar di sentra-sentra 

produksi, dan survei usaha tani di setiap titik pengambilan sampel. Sifat fisik tanah yang diperlukan yaitu dilihat 

dari tekstur tanah, permeabilitas tanah, dan berat isi tanah. Sedangkan sifat kimia tanah ditentukan oleh pH 

tanah, kadar C organik, kadar K total, kadar P total, dan kadar K dapat ditukar. 

Sebaran varietas tembakau di Temanggung, untuk sentra Lamuk varietasnya 100 % Kemloko, sentra 

Tiongang varietasnya 60 % Kemloko dan G. Boyolali 40 %, sentra Lamsi varietasnya Kemloko 60 %, G. Boyolali 

20 %, BAT 15 % dan Mantili 5 %. Sedangkan untuk sentra Paksi varietasnya Kemloko 40 %, G. Boyolali 30 %, 

sentra Lamuk kw, varietasnya Kemloko 70 %, Semarang 15 %, dan Ngablak 15 %. Untuk sentra Kidulan, 

varietasnya Kemloko 80 %, Ngablak SUlaiman 10 %, dan Ngablak Sedong 10 %, sentra Swan Bing, varietasnya 

Mantili 70 %, Kenongo 15 %, Mangkuni 10 %, dan Boyolali 5 %, sentra Sawah varietasnya Kemloko 80 %, G. 

Boyolali 15 %, Mantili 3 %, dan Kenongo 2 %, serta sentra Tualo varietasnya G. Boyolali 70 %, Kemloko 20 %, 
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G. Paijo 8 %, dan Pelusi 2 %. Varietas yang berkembang di Kabupaten Temanggung adalah jenis Mantili, 

Mangkuni, Gober Paijo, Gober Pelus, dan Ngablak, dengan karakteristik yang berbeda 

3.3.8 Rencana Tata Ruang Wialayah 

Rencana tata ruang Kabupaten Temanggung dalam bidang industri adalah mengembangkan industri 

berbahan baku lokal. Industri tersebut meliputi : 

1. pengembangan industri hasil hutan 

2. Pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian 

3. Pengembangan indutsri kreatif yang berbahan baku lokal 

4. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri 

 

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri 

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Kawasan Industri (KI) adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah 

memiliki izin usaha kawasan industri.  
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BAB IV 

KAJIAN KRITERIA TEKNIS 

KAWASAN INDUSTRI 
 

 

4.1 Kriteria Teknis Lokasi Kawasan Industri 

  

Berkembangnya suatu Kawasan Industri tidak terlepas dari pemilihan lokasi kawasan industri yang akan 

dikembangkan, karena sangat dipengaruhi oleh beberapafaktor/variabel di wilayah lokasi kawasan. Selain itu 

dengan dikembangkannya suatu Kawasan Industri juga akan memberikan dampak terhadap beberapa fungsi di 

sekitar lokasi kawasan. Oleh sebab itu, beberapa kriteria menjadi pertimbangan di dalam pemilihan lokasi 

Kawasan 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 

mobilitas pergerakan dan tingkat pencapaian (aksesibilitas) baik dalam penyediaan bahan baku, pergerakan 

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

Jaringan jalan yang baik untuk kegiatan 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. 

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. 
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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. Sebagai ilustrasi untuk 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 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 
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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. 

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. 



 
 

37 
Penyusunan Kajian Pengembangan dan Penyiapan Kewilayahan Investasi di Wilayah  
Purwomanggung 

 

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. 

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. 

j. 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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4.2 ANALISIS DESKRIPTIF PELUANG DAERAH KAWASAN INDUSTRI  

  

Berkembangnya suatu Kawasan Industri tidak terlepas dari pemilihan lokasi kawasan industri yang akan dikembangkan, karena sangat dipengaruhi oleh beberapafaktor/variabel di 

wilayah lokasi kawasan. Selain itu dengan dikembangkannya suatu Kawasan Industri juga akan memberikan dampak terhadap beberapa fungsi di sekitar lokasi kawasan. 

 

Tabel 4.1 Perhitungan Skor Potensi Pengembangan Kawasan Industri 

Daerah Konsep Skala dan Bobot Temanggung Purworejo Wonosobo 

Kriteria Definisi Skala 
Operasionalisasi 

skala (scalling) 
Bobot  

Hasil 

Survey 

Skor 

(Bobot x 

survey)) 

Hasil 

Survey 

Skor 

(Bobot x 

Survey) 

Hasil 

Survey 

Skor 

(Bobot x 

Survey) 

Jarak 

terhadap 

pemukiman 

Ada dampak negatif dan ada 

dampak positif. Berdasarkan 

kriteria ini dan cakupan kajian 

maka dikembangkan asumsi 

bahwa semua daerah 

memiliki dampak yang sama. 

Meskipun demikian, dengan 

mempertimbangakn faktor 

sustainabilitas maka semakin 

jauh letak kawasan dari 

pemukiman akan semakin 

baik (berdasar minimal 2 km), 

dan dengan pertimbangan 

faktor CSR maka faktor ini 

menjadi sangat penting. 

Bobot = 3  

Skala 

meningkat 

dengan 

minimal jarak 2 

0 – 1 Km = 1 

1 – 2 Km = 2 

2 – 3 Km = 3 

Lebih dari 3 Km = 4 

3 2 6 2 6 1 3 
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Harga lahan  Harga semakin tinggi maka 

investasi semakin mahal. 

Sesuai dengan teori demand 

and supply terdapat 

hubungan terbalik antara 

harga dan minat investasi. 

Dengan demikian harga 

lahan yang tinggi dapat 

menurunkan potensi 

investasi, yang berarti 

menurunkan peluang 

pengembangan kawasan 

industri. Mendasarkan pada 

logika yang dikembangkan 

tersebut maka harga lahan 

merupakan faktor yang 

sangat vital sehingga perlu 

diberi bobot 3. 

Skala yang 

tinggi 

diterapkan 

untuk harga 

lahan yang 

mendekati 

pada Nilai Jual 

Objek Pajak 

(NJOP). 

NJOP – harga pasar 

= 4 

1,125 x harga pasar 

= 3 

1,25 x harga pasar 

= 2 

1,5 x harga pasar = 

1 

3 1 3 3 9 4 12 

Ketersediaan 

lahan  

Faktor utama adalah adanya 

lahan pengembangan 

kawasan industry. Jika 

ketersediaan lahan tidak ada, 

atau ada lahan tetapi tidak 

memenuhi syarat 

pengembangan (misal akses 

jalan yang belum siap / belum 

segera siap), maka 

pengembangan kawasan 

industri tidak mungkin 

dilakukan. Ketersediaan 

Semakin luas, 

dan semakin 

terintegrasi 

maka semakin 

besar 

skalanya. 

0 – 20 ha = 1 

20 – 40 ha = 2 

40 – 60 ha = 3 

Lebih dari 60 ha = 4 

3 4 12 4 12 1 3 
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lahan merupakan faktor yang 

vital sehingga dibobot 3. 

Jarak ke 

pusat kota  

Terkait dengan ketersediaan 

sarana prasarana terutama 

jaringan listrik dan telepon. 

Jaringan listrik dan air akan 

semakin stabil jika dekat 

dengan pusat daya yang 

umumnya tersedia di 

perkotaan (Pedoman Teknis 

Kawasan Industri , 2009) 

Jarak 10  km adalah jarak 

maksimal. Artinya jarak ideal 

dalam hal stabilitas daya 

listrik dan tekanan air bersih 

tidak terganggu. Di sisi lain,  

fasilitas perbankan dan 

kantor pemerintah penyedia 

layanana industri juga dekat. 

Jarak ke pusat kota 

merupakan fakktor yang 

cukup penting sekalipun 

tidak sangat urgen karena  

dengan teknologi canggih 

sekarang ini komunikasi 

perbankan, layanan 

pemerintah dan ketersediaan 

Skala 0 km 

sampai dengan 

20 km dengan 

setiap saktuan 

skala sama 

dengan 5 km. 

0 – 5 Km = 4 

5 – 10 Km = 3 

10 – 15 Km = 2 

15 – 20 Km = 1 

2 2 4 3 6 3 6 
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pasokan listrik dan air 

disuplai dengan baik.Oleh 

sebab itu bobot peniliaian 

kriteria ini berada pada nilai 

2. 

Orientasi 

lokasi  

Perhatian utama dalam 

orientasi lokasi adalah 

aksesibilitas dan 

ketersediaan tenaga kerja 

yang cukup. Meskipun 

sarana dan prasarana untuk 

meningkatkan aksesibiltas 

dapat dibangun kemudian, 

tetapi pembangunan 

sarprana tersebut cukup 

memakan waktu dan biaya. 

Di sisi lain, ketersediaan 

tenaga kerja yang cukup di 

lokasi kawasan akan 

menurunkan tingkat urban 

dari wilayah lain di sekitarnya 

dan memperkecil kebutuhan 

lahan perumahan bagi para 

pekerja. Dengan demikian, 

faktor ini dianggap Cukup 

Urgent  untuk diperhatikan, 

dan dibobot 2. 

 Semakin 

aksesabel 

tenaga kerja 

dan sarana 

maka semakin 

tingginilai skala 

 Idem dengan form 

sebelumnya 

2 4 8 4 8 3 6 

Jarak 

terhadap 

Dengan tetap memperhatikan 

pada faktor sustainabilitas 

Semakin dekat 

dengan sungai 

 Idem dengan form 

sebelumnya 
2 3 6 2 4 4 8 



 
 

42 
Penyusunan Kajian Pengembangan dan Penyiapan Kewilayahan Investasi di Wilayah  
Purwomanggung 

 

sumber air  lingkungan dan corporate 

social responsibilty, 

kedekatan dengan sumber air 

meruapakan faktor yang 

cukup urgen, mengingat 

kebutuhan sumber air bersih 

dan sungai sebagai tempat 

pembuangan limbah cair 

yang aman  akan menjadi 

salah satu faktor penentu 

efisiensi. Semakin dekat 

dengan sungai dan sumber 

air bersih maka akan 

semakin baik. Sumber air 

bersih dapat dipasok dari air 

galian tetapi konsep ini 

sangat bertentangan dengan 

CSR, di sisi lain keberadaan 

sungai cukup cukup 

membantu dalam proses 

pembuangan limbah cair 

yang tidak berbahaya. 

Krietria ini dainggap cukup 

urgen dan sebab itu dibobot 

2.  

dan sumber air 

maka nilai 

skala semakin 

besar. 

Jaringan 

fasilitas dan 

prasarana  

Kriteria fasiitas jaringan dan 

prasarana meliputi tiga 

komponen: jaringan listrik; 

Jaringan Telepon dan 

Pelabuhan. Dengan asumsi 

 Semakin dekat 

dengan 

jaringan 

fasilitas maka 

nilai skala 

 Idem dengan form 

sebelumnya 

1 3 3 3 3 3 3 
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setiap kabupaten memiliki 

potensi orientasi lokasi dalam 

hal aksesibilitas yang sama 

maka bobot diberi angka 1 

(kurang Urgent) 

semakin besar 

Jaringan 

jalan yang 

melayani  

Asumsi: semua daerah 

memiliki kondisi jaringan 

jakan yang sama. Bobot 1 

 Semakin baik 

dan tersedia 

jaringan jalan 

yang melayani 

maka nilai 

skala semakin 

besar 

 Idem dengan form 

sebelumnya 

1 3 3 4 4 4 4 

Multiplier 

effect  

Dampak ekonomi, sosial dan 

lingkungan diasumsikan 

sama. Bobot 1 

 Semakin tinggi 

efek 

multipliernya 

maka semakin 

tingginilai skala 

 Idem dengan form 

sebelumnya 

1 4 4 4 4 4 4 

Topografi  Topografi setiap daerah 

diasumsikan sama, tidak ada 

perbedaan signifikan antara 

daerah satu dengan yang lain 

mengingat topografi semua 

daerah tidak ada yang 

ekstrim. Jika topografi 

diasumsikan sama maka 

biaya pengolahan lahan akan 

memiliki besaran yang sama 

pula. Oleh sebab itu bobot 

diberi nilai 1. 

 Semakin besar 

kemiringan 

tanah maka 

semakin 

rendah nilai 

skala 

 Idem dengan form 

sebelumnya 

1 3 3 4 4 3 3 
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Kondisi 

lahan  

Kondisi lahan merupakan 

perhatian pada faktor 

kesuburan dan daya dukung 

lahan. Jika lahan untuk 

industri maka kedua faktor 

tersebut diasumsikan tidak 

berbeda secara signifikan 

untuk setiap daerah sebab 

Rencana Tata Wilayah tentu 

sudah memperhatikan aspek-

aspek pembagian wilayah 

peruntukan industri, pertanian 

dan perdagangan. Bobot 1 

 Semakin 

sesuai kondisi 

lahan dengan 

peruntukan 

semakian 

besar nilai 

skala 

 Idem dengan form 

sebelumnya 

1 4 4 1 1 4 4 

Pola tata 

guna lahan  

Pola tata guna lahan juga 

identik dengan faktor kondisi 

lahan. Oleh sebab itu, 

dengan asumsi bahwa 

semua daerah memiliki 

kondisi lahan yang sama 

sebagai peruntukan industry, 

maka bobot untuk kriteria ini 

adalah 1. 

Semakin 

sesuai pola 

tata guna lahan  

dengan 

peruntukan 

semakian 

besar nilai 

skala 

 Idem dengan form 

sebelumnya 

1 3 3 2 2 1 1 

TOTAL 59  63  59 
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Kolom definisi merupakan definisi konsep dasar dari masing-masing kriteria sesuai dengan Pedoman 

Teknis Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Pemerintah. Definisi konsep memberi arahan untuk penetapan 

konsep skala (kolom skala) dan bobot. Konsep skala merupakan dasar pijakan bagai penetapan operasionalisasi 

skala (rescalling). Selanjutnya, bobot merupakan rasionalisasi dari definisi masing-masing kriteria dengan nilai 

pembobotan sebegai berikut: 

 Bobot 3 : Sangat Urgen 

 Bobot 2 : Urgen 

 Bobot 1 : Cukup Urgen 

Skor yang diperoleh merupakan hasil perkalian antara bobot yang telah ditetapkan dengan nilai yang 

diperoleh dari hasil survey. Dengan berpedoman pada kuesioner (lihat lampiran) maka diperoleh nilai empirik 

hasil survey. Secara sederhana, skor yang tinggi dapat diintepretasikan sebagai berikut: Daerah yang memiliki 

skor yang tinggi merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan kawasan industri yang relatif 

lebih baik daripada daerah lainnya yang memiliki skor lebih rendah. 

Berdasarkan pada skor total pada Tabel 1 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kabupaten Purworejo memiliki potensi pengembangan kawasan industri yang lebih tinggi dibandingkan dua 

daerah lainnya, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.  

2. Kabupaten Temanggung memiliki potensi pengembangan kawasan industri yang sama dengan kabupaten 

wonosobo. 

Berdasarkan pada perhitungan skor dari faktor Sangat Urgen (bobot 3), maka dapat ditabulasi ulang sebagai 

berikut: 

 

Table 4.2 Perhitungan Skor Potensi Pengembangan Kawasan Industri Berdasar Faktor Sangat Urgen 

 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Temanggung Purworejo Wonosobo 

Skor 

Total 
21 27 18 

 

Analogi dengan Tabel 1, maka berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki potensi 

pengembangan kawasan industri adalah sebagai berikut: 

Peringkat 1 : Kabupaten Purworejo 

Peringkat 2 : Kabupaten Temanggung 

Peringkat 3 : Kabupaten Wonosobo 
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4.3 ANALISIS INFERENSIAL PELUANG DAERAH KAWASAN INDUSTRI   

  

Jika dilihat dari aspek pemusatan data (dalam hal ini rata-rata), maka guna mengembangkan sebuah 

prediksi berdasar data sampel diperoleh hasil analisis ANOVA untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata 

sampel. Hassil pengujian ANOVA ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini: 

 

Tabel 4.3 Uji Beda Rata-rata Skor Peluang Pengembangan Kawasan Industri 

 

Berda

sarkan pada 

Tabel 3 di 

atas, dapat 

ditunjukkan 

bahwa 

Kabupaten 

Purworejo 

memiliki rata-

rata skor 

yang paling 

tinggi. 

Meskipun demikian, ketiga kabupaten secara statistik inferesial tidak memiliki perbedaan rata-rata yang 

signifikan. Artinya, ditinjau dari aspek rata-rata skor potensi pengembangan kawasan industri, ketiga daerah 

memiliki peluang yang sama-sama besar.  

Pada sisi lain, faktor diluar teknis, yang ditunjukkan oleh nilai intercept memiliki tingkat signifikansi yang 

tinggi dalam mempengaruhi keputusan pengembangan kawasan. Hal itu mengindikasikan bahwa sebenarnya 

setiap daerah memiliki dorongan yang tinggi untuk dapat mengembangkan potensi kawasan industri. Diperlukan 

studi lanjutan yang terkait dengan kesiapan daerah, daya tarik investasi, dan kesiapan pembiayaan untuk 

meformulasikan kebijakan lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Difference Betwen Mean dan Sigifikansi Kesimpulan 

Kabupaten 
Temanggung Purworejo Wonosobo Purworejo memiliki rata-

rata skor yang paling 

tinggi, tetapi rata-rata 

skor ketiga daerah tidak 

berbeda secara 

signifikan. Faktor diluar 

teknis (Intercept) 

memiliki tingkat 

signifikansi tinggi dalam 

mempengaruhi 

keputusan peluang 

kawasan.  

(I-J) Sig (I-J) Sig (I-J) Sig 

Temanggung   0,3333 0,958 0,1667 0,989 

Purworejo 0,3333 0,958   0,5000 0,909 

Wonosobo 0,1667 0,989 0,5000 0,909   

Rata-rata 4,917 5,250 4,750 

Levene Test : F=0,162; Sig  0,851 

Skor Peluang = 890,028 +1,556 (Kabupaten) 

Signifikansi       0,000        0,914 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 KESIMPULAN  

  

Memperhatikan pada Diskusi dan Pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Daerah Purwomanggung memiliki lokasi yang memenuhi syarat utnuk dijadikan KI/KPI, yaitu Purworejo, 

Temanggung dan Wonosobo. Kota Magelang tidak tercantum di RTRW nya untuk alokasi wilayah untuk 

dibangun sebagai KI/KPI semntara Kabupaten Magelang meskipun di dalam RTRW nya memiliki kawasan 

untuk KI/KPI, namun dari perangkat daerah belum dapat menetapkan lokasi kawasan industri.  

Calon-calon lokasi untuk dijadikan KI/KPI adalah sebagai berikut: 

Purworejo  Grabag 

Temanggung  Kranggan dan Pringsurat 

Wonosobo  Kalikajar 

2. Berdasarkan analisis dari aspek teknis, Kabupaten Purworejo memiliki peluang tinggi sebagai lokasi 

kawasan industri dibanding dengan Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Walaupun, berdasarkan 

analisis signifikansi, ketiga daerah tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.  

3. Wilayah Purwomanggung memiliki produk unggulan di bidang pertanian (berdasarkan RPIP Jawa Tengah) 

yaitu sebagai berikut : 

 

No. Kelompok Industri Jenis Industri 
Purwomanggung 

Purworejo Wonosobo Magelang Temanggung 

1. Industri Makanan 

Gula berbasis 

tebu, aren dan 

kelapa 

Berpotensi Berpotensi Berpotensi Berpotensi  

Kopi     Berpotensi  

2. Industri Minuman 
Produk 

minuman 
 

Berpotensi 

dan sesuai 

RPIP  

  

3. 
Industri pengolahan 

tembakau 

Produk olahan 

tembakau 

Berpotensi 

dan sesuai 

RPIP  

 

Berpotensi 

dan sesuai 

RPIP  

Berpotensi dan 

sesuai RPIP  

4. 
Industri kulit, barang 

dari kulit dan alas kaki 

Produk kulit 

dan alas kaki 
 

Berpotensi 

dan sesuai 

RPIP 

Berpotensi 

dan sesuai 

RPIP 

 

5. 

Industri Kayu, 

Barang Dari Kayu 

Dan Gabus (Tidak 

Termasuk Furnitur) 

Dan Barang 

Anyaman Dari 

Bambu, Rotan Dan 

Sejenisnya  

Industri kayu, 

barang dari 

kayu dan 

gabus 

  

Berpotensi 

dan sesuai 

RPIP  

 

Pengolahan 

kayu 
 Berpotensi   Berpotensi  

Industri barang 

anyaman dari 

bamboo, rotan 

dan sejenisnya 

 

Berpotensi 

dan sesuai 

RPIP  

Sesuai RPIP Berpotensi  

6. Industri Farmasi, Industri Jamu    Berpotensi  
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No. Kelompok Industri Jenis Industri 
Purwomanggung 

Purworejo Wonosobo Magelang Temanggung 

Produk Obat Kimia 

Dan Obat Tradisional  

dan sesuai 

RPIP 

7. 

Industri Barang 

Galian bukan Logam 

Lainnya  

Industri 

Batubata 
  Berpotensi   

8. 

Industri Komputer, 

Barang Elektromika 

Dan Optik  

Industri 

Elektronika  
  Berpotensi  

Berpotensi dan 

sesuai RPIP 

9. 

Industri Kendaraan 

Bermotor, Trailer 

Dan Semi Trailer  

Industri 

Karoseri  
  

Berpotensi 

dan sesuai 

RPIP 

 

10. Industri Furnitur  
Produk 

furniture 
  

Berpotensi 

dan sesuai 

RPIP 

 

11. 
Industri Pengolahan 

Lainnya  

Industri Alat 

Kesehatan 
   

Berpotensi dan 

sesuai RPIP 

Industri Pakan 

berbasis 

Sumber daya 

Lokal 

   
Berpotensi dan 

sesuai RPIP 

12. 

Aktivitas Produksi 

Gambar Bergerak, 

Video Dan Program 

Televisi, Perekaman 

Suara Dan 

Penerbitan Musik  

Industri Piranti 

Lunak dan 

Konten 

Multimedia  

  

Berpotensi 

dan sesuai 

RPIP 

Berpotensi dan 

sesuai RPIP 

 

5.2 REKOMENDASI 

  

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk membangun KI/KPI di wilayah 

Purwomanggung.  

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan monitoring evaluasi dan pengawasan dalam 

penyusunan dan pelaksanaan RPIK.   

2. Pemerintah daerah kab/kota menyiapkan RPIK (rencana pembangunan industry kab/kota), sebagai bagian 

dari amanah RPIP. 

3. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah memberikan informasi dan sosialisasi tentang produk-produk 

unggulan yang dimiliki masing-masing daerah dan tentang mekanisme investasi di wilayah terkait. 

4. Diperlukan studi lanjutan untuk menganalisis faktor diluar teknis yang turut menentukan peluang dan 

penetapan kawasan industri.  

a. Penetapan nilai investasi kawasan industry. 

b. Feasibility study. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Penyusunan Kajian Pengembangan dan Penyiapan Kewilayahan Investasi di Wilayah  
Purwomanggung 

49 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Undang - Undang Nomor  3 Tahun 2013 tentang Perindustrian. 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 

Tahun 2015-2035. 

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2016 tentang Kawasan Industri. 

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha. 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-Ind/Per/7/2016 tentang Pedoman Teknis   Pembangunan 

Kawasan Industri. 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-Ind/Per/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja 

dan Nilai Investasi (Klasifikasi Usaha Industri). 

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2017-2037. 

 


