
1

PROPOSAL

PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS TEKNOLOGI

PERGURUAN TINGGI

TAHUN 2017

Power Stability Sebagai Penyedia Listrik Cadangan Pada Rumah

Tinggal Dengan Memanfaatkan Energi Matahari

Bidang Prioritas: Energi

Inkubator Bisnis Berbasis Teknologi Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI

Semarang

Universitas PGRI Semarang

Jl. Sidodadi Timur No.24 Semarang Jawa Tengah



2

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sumber tenaga listrik saat ini merupakan kebutuhan yang cukup mendasar baik di

industri maupun rumah tinggal. Kebutuhan listrik semakin lama semakin meningkat sejalan

dengan perkembangan teknologi elektronika dan informasi. Besarnya kebutuhan akan energi

listrik menyebabkan ketergantungan terhadap listrik semakin meningkat, sedangkan sumber

energi listrik di Indonesia semakin hari semakin berkurang terutama yang menggunakan

energi tidak terbarukan seperti minyak, batu bara dan gas. Oleh karena jumlah energi fosil

makin lama semakin berkurang dan hal tersebut membuat harganya terus meningkat,

sehingga salah satu upaya yang dapat ditempuh dengan mengembangkan sistem pembangkit

listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Power Stability merupakan peralatan yang dapat menghasilkan energi listrik satu fasa

220 V dengan kapasitas maksimum 20.000 watt. Power Stability dapat digunakan pada

rumah tinggal daya rendah, yang mempunyai kapasitas daya 450 watt dan 900 watt. Power

Stability juga dilengkapi dengan ATS (automatic transfer switch) dan Capasitor Bank. ATS

berfungsi untuk mengatur aliran energi listrik antara PLN dan energi listrik dari Power

Stability. Capasitor Bank berfungsi untuk menaikkan faktor daya mendekati nilai 1, sehingga

energi listrik yang digunakan mempunyai kualitas daya listrik yang bagus. Power Stability

juga mempunyai kelebihan tidak menimbulkan suara bising yang dapat mengganggu

kenyamanan penghuni rumah jika dibandingkan dengan Genset. Selain itu Power Stability

juga dapat meningkatkan kualitas daya listrik, baik energi listrik dari PLN maupun energi

listrik dari Power Stability di dalam jaringan listrik rumah tinggal. Dengan metode ini

pembayaran tarif listrik PLN dapat berkurang, sehingga warga atau masyarakat yang

menggunakan Power Stability dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Tingkat

kesiapan teknologi (TKT) produk Power Stability ini sudah dipasarkan selama kurang lebih

17 bulan dan selama proses produksi sudah ada penjualan. Kebanyakan konsumen produk

Power Stability adalah rumah tinggal warga tingkat ekonomi menengah ke bawah.
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PROFIL LEMBAGA INKUBATOR

1. Nama Inkubator : Inkubator  Bisnis  Berbasis  Teknologi
Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian
Masyarakat  (LPPM) Universitas PGRI
Semarang

2. Alamat Inkubator : Jl.  Dr.  Cipto - Lontar  No. 1 Sidodadi
Timur  Semarang Jawa Tengah

3. Telepon Inkubator : (024) 8451279

4. Email Inkubator : hilirisasiupgris@gmail.com
hilirisasi@upgris.ac.id

5. Nama Pimpinan : Achmad Buchori, M.Pd

6. Manajer : Ummi Kaltsum, S.Si, M.Sc
7. No HP Contact/LO : 085640406236
8. Mulai Berdiri/Usia Inkubator : Tahun 2016 (7 bulan)
9. No. SK Pendirian/Legalisasi : 051/B/SK/UPGRIS/VII/2016
10. Visi dan Misi

Visi : Menjadi inkubator Bisnis teknologi yang
unggul dan berjatidiri

Misi : 1. Menghasilkan tenan yang unggul, handal
dan  berjati diri

2. Hilirisasi inovasi teknologi yang
dihasilkan Universitas PGRI Semarang

3. Komersialisasi  inovasi  teknologi  yang
berasal  dari  masyarakat  umum  dan
perguruan tinggi

4. Melakukan inkubasi terhadap tenan
untuk menghasilkan produk yang
berdaya saing

5.
11. Struktur Organisasi Inkubator,

Jumlah Sumber Daya Manusia

dan Tugasnya

Struktur Organisasi :
Pelindung Rektor Universitas PGRI Semarang
Pengarah 1. Wakil Rektor IV

2. Ketua LPPM

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Hilirisasi Hasil Penelitian dan
Inkubator  Bisnis

Manajer : Ummi Kaltsum, S.Si, M.Sc
Sekretaris : Duwi Nuvitalia, S.Si, M.Si
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Koordinator Klaster
1. Klaster Pangan : Reni Rakhmawati, S.Pd., M.Pd
2. Klaster Kesehatan dan Obat : Siti Patonah, S.Pd, M.Pd
3. Klaster Informatika dan

Komunikasi
: Wijayanto, ST, M. Kom

4. Klaster Energi : Ir. Endang Is Retnowati, MT
5. Klaster Transportasi : Ikhwanuddin, ST, MT
6. Klaster Teknologi Tepat

Guna
: Sigit Ristanto, ST, M.Sc

7. Klaster Material Maju : Drs. Bagus Priyatno, ST, MT
6.

Jumlah Sumber Daya : 13 orang
Tugas-tugas
Pelindung : Melindungi dan membina pusat hilirisasi

hasil penelitian dan inkubator bisnis

Pengarah :

1. Mengarahkan,  membina  dan  membimbing  pimpinan  pusat hilirisasi  hasil
penelitian dan inkubator bisnis.

2. Memberikan  nasehat,  petunjuk,  bimbingan  dan  intervensi  yang  dianggap
perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan pusat hilirisasi hasil penelitian dan
inkubator bisnis.

3. Melakukan  pengawasan  dan  penilaian  atas  sistem  pengendalian,
pengelolaan  dan  pelaksanaan  pada  eluruh  kegiatan  pusat  hilirisasi  hasil
penelitian dan inkubator bisnis dan memberikan saran-saran perbaikannya.

Penanggung jawab :

1. Membuat konsep dan menandatangani proposal, mengurus perizinan pusat
hilirisasi hasil penelitian dan inkubator bisnis

2. Mengkoordinir jalannya suatu pekerjaan semua kluster.
3. Memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing klaster.
4. Mengarahkan secara umum yang dilaksanakan kluster-kluster.
5. Membuat  konsep,  mengambil  keputusan  dan  mempertanggung  jawabkan.
6. tugas-tugas secara umum yang dilaksanakan semua kluster.
7. Membagi tugas kepada setiap coordinator kluster.
8. Memimpin  dan  mengambil  Kebijaksanaan  dalam  rapat  pusat  hilirisasi

hasil penelitian dan inkubator bisnis.

Manager :

1. Membantu tugas-tugas penanggung jawab.
2. Membantu tugas dan kedudukan penanggung jawab apabila berhalangan.
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3. Melakukan wewenang penanggung jawab apabila berhalangan.
4. Manager dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab

kepada penanggung jawab.
5. Memantau  kinerja  setiap  coordinator  kluster  pangan,  kesehatan  dan

obat,
6. informatika  dan  komunikasi,  energy,  transportasi,  teknologi  tepat  guna,

material maju.

Sekretaris :

1. Mengerjakan  secara  administratif  tentang  hal-hal  yang  harus  dicatat
atau diolah secara administratif

2. Melakukan  pencatatan  segala  keputusan  atau  kebijaksanaan  yang  telah
ditetapkan oleh ketua hasil musyawarah

3. Mengurusi  surat-surat,  baik  formil  maupun  nonformil  yang  dibutuhkan
dalam pusat hilirisasi hasil penelitian dan inkubator bisnis

4. Membantu  penanggung  jawab  dan  manager  dalam  mengendalikan
kegiatan hilirisasi hasil penelitian dan inkubator bisnis

5. Bersama penanggung jawab, manager, dan Bendahara mengusahakan dan
melengkapi  perangkat  yang  dibutuhkan  hilirisasi  hasil  penelitian  dan
inkubator bisnis

6. Menyusun rumusan dan rancangan keputusan hilirisasi hasil penelitian dan
inkubator bisnis

7. Bersama penanggung jawab, manager, dan Bendahara membuat rancangan
anggaran  belanja  dalam  pusat  hilirisasi  hasil  penelitian  dan  inkubator
bisnis

8. Membuat laporan kegiatan sebelum dan sesudah penyelenggaraan kegiatan

Koordinator  Klaster :

Klaster  Pangan : Mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang
bergerak dalam inovasi pangan

Klaster Kesehatan dan Obat : Mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang
bergerak dalam inovasi kesehatan dan obat

Klaster Informatika dan
Komunikasi

: Mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang
bergerak dalam inovasi informatika dan
komunikasi

Klaster Energi : Mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang
bergerak dalam inovasi energi
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Klaster Transportasi : Mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang
bergerak dalam inovasi transportasi

Klaster Material Maju : Mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang
bergerak dalam inovasi material maju

12. Infrastruktur (Luas bangunan,
luas ruang usaha dan denah)

: Luas bangunan 113 m2

Luas ruang usaha 113 m2

13. Denah :
DENAH RUANG USAHA I (7 X 11) m2

LAB DISPLAY               LAB  DISPLAY         LAB   DISPLAY           LAB DISPLAY
PANGAN                      KESEHATAN           INFORMATIKA          ENERGI

DAN OBAT & KOMUNIKASI

LAB DISPLAY RUANG TAMU                              KAMAR
TRANSPORTASI                                                                                      MANDI

DENAH RUANG USAHA II (4 X 16) m2

LAB DISPLAY           LAB DISPLAY          RUANG TAMU           RUANG
TEKNOLOGI             MATERIAL                                                    RAPAT
TEPAT GUNA          MAJU

14. Jasa Layanan Inkubasi :
a) Pelatihan packaging
b) Pelatihan penetrasi pasar
c) Fasilitasi pengurusan sertifikasi produk
d) Fasilitasi pengurusan standarisasi produk
e) Fasilitasi pengembangan produk
f) Fasilitasi akses ke lembaga keuangan (Bank Jateng, Bank Guru)
g) Pengembangan bisnis
h) Pengembangan teknologi dan proses produksi
i) Konsultasi bisnis
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j) Pembuatan business plan
k) Pendirian legalitas usaha
l) Pendaftaran hak kekayaan intelektual
m)  Penyediaan pendamping
n) Pengujian produk
o) Promosi produk dan usaha
p) Riset pasar
q) Pelatihan bisnis
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PROFIL TENANT

1. Nama Pengusaha : Adhi Kusmantoro, ST, MT

2. Alamat : Jl.Taman Borobudur Timur V/8 Semarang

3. No Telepon : 085641390783

4. Email : adhiteknik@gmail.com

5. Nama Perusahaan : CV.Bintang Anugerah Elektrik

6. Tahun Berdiri/Usia Tenant : 2007/ 43 tahun

7. Bentuk Badan Usaha :

8. Bidang Fokus : Energi

9. Jenis Usaha : Pengembangan Kelistrikan Berbasis Energi

Terbarukan

10. Jenis Izin Usaha :

11. Jumlah Karyawan Saat Ini : 9 Orang

12. Nama Contact Person (CP) :

13. Nomor Handphone CP :
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber tenaga listrik saat ini merupakan kebutuhan yang cukup mendasar baik di

industri maupun rumah tinggal. Kebutuhan listrik semakin lama semakin meningkat

sejalan dengan perkembangan teknologi elektronika dan informasi. Besarnya kebutuhan

akan energi listrik menyebabkan ketergantungan terhadap listrik semakin meningkat,

sedangkan sumber energi listrik di Indonesia semakin hari semakin berkurang terutama

yang menggunakan energi tidak terbarukan seperti minyak, batu bara dan gas. Oleh

karena jumlah energi fosil makin lama semakin berkurang dan hal tersebut membuat

harganya terus meningkat, sehingga salah satu upaya yang dapat ditempuh dengan

mengembangkan sistem pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Selain itu pemadaman listrik yang banyak terjadi di wilayah kota Semarang

menyebabkan aktifitas warga terganggu. Penggunaan beban-beban listrik saat ini

memang dirasakan jauh lebih banyak dan dengan permasalahan yang juga banyak jika

dibandingkan dengan penggunaan beban listrik pada waktu dahulu, sehingga kualitas

daya listrik juga harus ditingkatkan. Power Stability merupakan peralatan yang dapat

menghasilkan energi listrik satu fasa 220 V dengan kapasitas maksimum 20.000 watt.

Power Stability dapat digunakan pada rumah tinggal daya rendah, yang mempunyai

kapasitas daya 450 watt dan 900 watt. Power Stability juga dilengkapi dengan ATS

(automatic transfer switch) dan Capasitor Bank. ATS berfungsi untuk mengatur aliran

energi listrik antara PLN dan energi listrik dari Power Stability. Capasitor Bank

berfungsi untuk menaikkan faktor daya mendekati nilai 1, sehingga energi listrik yang

digunakan mempunyai kualitas daya listrik yang bagus. Power Stability juga mempunyai

kelebihan tidak menimbulkan suara bising yang dapat mengganggu kenyamanan

penghuni rumah jika dibandingkan dengan Genset.

Adapula tujuan kami dalam mengikuti kegiatan PPBT ini adalah ingin menambah

pengetahuan di bidang usaha kelistrikan dan teknologi energi terbarukan. Jika proposal

ini diterima dan mendapat pendanaan, hasilnya pun akan dimanfaatkan semaksimal

mungkin sehingga usaha ini benar-benar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan

impian kami, yaitu membuat usaha yang bermanfaat untuk masyarakat, lingkungan serta

menjadi kebanggan Indonesia. Terlebih dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk
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memperbesar skala produksi dan mengembangkan produk menjadi lebih baik. Besar

harapan kami untuk bisa berkontribusi dalam membangun ekonomi masyarakat melalui

usaha pengembangan energi terbarukan.

Gambar 1. Pemasangan Alat Power Stability.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan kegiatan dalam pembuatan perangkat Power Stability ini adalah

sebagai berikut:

1. Membuat pembangkit listrik dengan sumber solar sel dan batere.

2. Mengembangkan sistem ATS.

3. Meningkatkan kualitas daya listrik.

4. Masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat energi terbarukan sebagai sumber

listrik untuk rumah tinggal.

C. Sasaran Kegiatan

Sasaran dalam kegiatan pembuatan alat Power Stability ini adalah sebagai berikut :

1. Rumah tinggal pada masyarakat dengan dengan berbagai macam tingkat

ekonomi.

2. Home industri.

3. Kantor swasta dan pemerintahan.

KWH METER

MCB

LAMPU POMPA AIR AC & KULKAS

POWER STABILITY

Tegangan 220V (Dak Standar Rumah)

Beban Listrik
Rumah Tinggal
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4. Gedung perbankan.

5. Gedung sekolah.

D. Output Kegiatan

Output dari rancangan PPBT ini adalah perangkat Power Stability yang dapat

digunakan oleh masyarakat dalam mengatasi pemadaman listrik yang sering kali

terjadi khususnya di wilayah semarang. Selain itu Power Stability juga dapat

meningkatkan kualitas daya listrik, baik energi listrik dari PLN maupun energi listrik

dari Power Stability di dalam jaringan listrik rumah tinggal. Dengan metode ini

pembayaran tarif listrik PLN dapat berkurang, sehingga warga atau masyarakat yang

menggunakan Power Stability dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Output

dari kegiatan pembuatan alat Power Stability ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ijin usaha dari CV menjadi PT.

2. Mampu memproduksi alat Power Stability dalam skala lebih besar untuk

memenuhi permintaan dari beberapa daerah serta meningkatkan jumlah pembeli.

3. Mampu mengikuti pameran nasional maupun internasional bidang energi listrik

yang sering diselenggarakan, sehingga lebih mudah dalam mengenalkan produk

dan memasarkannya.

4. Mendapatkan sertifikat uji dari BPPT dan perijinan dari PT.PLN.

Gambar 2. Power Stability
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BAB II

ASPEK PRODUK INOVASI

1. Sebutkan nama inovator produk teknologi, asal institusi inovator, jenis pekerjaan

inovator, tempat/instansi dimana produk teknologi dikembangkan.

Berikut adalah informasi inovator produk teknologi.

Nama inovator teknologi : Adhi Kusmantoro

Asal institusi inovator : Universitas PGRI Semarang

Jenis pekerjaan inovator : Wirausaha

Instansi produk teknologi dikembangkan : Universitas PGRI Semarang

2. Uraikan secara ringkas ide dasar, alasan, dan/atau motivasi yang melatarbelakangi

pengembangan produk teknologi.

a. Pemadaman Listrik

Beberapa wilayah di kota semarang seringkali mengalami pemadaman listrik, baik pada

siang hari maupun malam hari. Pemadaman listrik yang terjadi waktu siang hari dapat

mengganggu aktivitas perkantoran maupun pada home industri. Selama ini untuk

mengatasi gangguan pemadaman listrik digunakan Genset dengan menggunakan bahan

bakar solar atau bensin. Selain itu penggunaan Genset juga menimbulkan suara bising

yang dapat mengganggu kenyamanan penghuninya. Oleh karena itu dikembangkan alat

dengan menggunakan energi terbarukan (energi matahari) yang dapat menghasilkan

listrik tanpa mengganggu kenyamanan penghuninya.

b. Ketersediaan Energi Tak Terbarukan

Selama ini pembangkit listrik PLN masih menggunakan energi yang tidak dapat

diperbaharui dan sumber energi ini semakin lama semakin menipis. Indonesia

merupakan negara yang mempunyai sumber-sumber energi terbarukan yang melimpah,

sehingga pada akhirnya ketergantungan terhadap sumber energi fosil dapat berkurang.

Dalam hal ini perlunya dikembangkan peralatan pembangkit listrik dengan menggunakan

energi terbarukan secara maksimal.

c. Penggunaan Beban Listrik Meningkat

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk maka kebutuhan listrik khususnya untuk

rumah tinggal juga terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan industri yang meningkat,
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khususnya industri kecil yang masih tergantung sepenuhnya dengan listrik PLN akan

menjadi beban listrik yang besar.

d. Kualitas Daya Listrik

Kualitas daya listrik yang digunakan oleh masyarakat perlu ditingkatkan, dengan tujuan

untuk mengurangi pembayaran tarif listrik PLN. Selain itu rugi-rugi yang terjadi dalam

jaringan listrik juga dapat dikurangi. Dengan kualitas daya yang baik maka penggunaan

listrik akan menjadi lebih efisien. Selama ini belum pernah ada, peralatan yang dapat

menghasilkan listrik sekaligus juga memperbaiki kualitas dayanya.

e. Peluang di Pasar Yang Tinggi

Kebutuhan peralatan yang dapat menghasilkan listrik untuk mengatasi pemadaman listrik

PLN, tanpa menimbulkan suara bising cukup tinggi. Permintaan alat ini terutama

masyarakat kelas menengah ke bawah sangat membutuhkan sebagai sumber listrik

cadangan. Bahkan alat ini dapat digunakan sebagai sumber listrik utama, walaupun

jaringan listrik PLN masih terpasang. Dalam hal ini listrik PLN digunakan sebagai

sumber listrik cadangan, sehingga pembayaran tarif listrik PLN menjadi sangat kecil.

3. Jelaskan terkait dengan keterbaharuan produk inovasi yang dihasilkan : apakah

belum ada produk sejenis di dunia / sudah ada produk yang sejenis tetapi belum

ada di Indonesia / sudah ada di Indonesia tapi masih sedikit/sudah banyak di

Indonesia / merupakan solusi terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan nasional ?

Power Stability merupakan peralatan yang dapat menghasilkan listrik AC 220 V dengan

sumber energi matahari. Alat ini juga dapat memperbaiki kualitas daya listrik dan dapat

berfungsi sebagai ATS (Automatic Transfer Switch) untuk mengatur energi listrik PLN

dan energi listrik dari solar sel. Peralatan yang sudah ada yaitu ENTER yang hanya

berfungsi untuk memperbaiki faktor daya listrik PLN, tanpa dapat menghasilkan listrik

AC 220 V. Peralatan sejenis ENTER sudah banyak, tetapi peralatan sejenis Power

Stability belum pernah ada.

4. Deskripsikan kegunaan produk teknologi yang akan dikomersialisasikan

Kegunaan Power Stability mempunyai tiga fungsi, yaitu menghasilkan listrik AC 220 V

yang dapat digunakan sebagai sumber listrik utama atau listrik cadangan pada rumah

tinggal atau tempat perkantoran. Power Stability juga dapat memperbaiki kualitas daya

listrik, baik pada waktu menggunakan listrik PLN maupun menggunakan listrik dengan

sumber solar sel.
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5. Deskripsikan keunggulan teknis produk teknologi

Power Stability berbeda dengan peralatan listrik sejenis lainnya yang ada di pasaran,

karena Power Stability selain dapat menghasilkan listrik AC dengan kapasitas daya 2000

watt juga dilengkapi dengan rangkaian yang dapat meningkatkan faktor daya listrik.

Dengan Power Stability warga atau masyarakat yang menggunakannya mempunyai

keuntungan, yaitu :

 Pada waktu listrik PLN padam, sumber energi listrik disuplai secara langsung dari

Power Stability.

 Pergantian aliran energi listrik antara PLN dan Power Stability dilakukan secara

automatic, karena di dalam Power Stability sudah dilengkapi ATS (Automatic

Transfer Switch).

 Kualitas daya listrik di dalam jaringan listrik rumah tinggal semakin meningkat,

karena di dalam Power Stability dilengkapi dengan perangkat power quality.

Kualitas daya listrik ditingkatkan pada saat menggunakan energi listrik PLN maupun

energi listrik Power Stability.

 Power Stability dalam memberikan energi listrik AC tidak menimbulkan suara bising

jika dibandingkan menggunakan Genset.

 Dimensi Power Stability lebih kecil dan ringan jika dibandingkan dengan Genset.

6. Bandingkan keunggulan dan kelemahan produk teknologi Anda dengan produk-

produk kompetitor

Keunggulan produk Power Stability adalah produk ini mempunyai tiga fungsi sekaligus,

yaitu sebagai penghasil listrik AC 220 V, memperbaiki kualitas daya listrik dalam

jaringan listrik, dan automatic transfer switch (ATS). Multi fungsi ini belum dipunyai

produk lainnya, misalnya produk ENTER. Produk Power Stability ini memiliki

kelemahan atau kekurangan di pemasaran dan juga jumlah konsumen. Namun hal

tersebut bisa diatasi dengan baik, apabila produksi, menejemen hingga pemasaran

diperbaiki secara bertahap dan terus menerus.

7. Sebutkan spesifikasi teknis produk teknologi / data teknis dari produk inovasi

dapat meliputi ukuran, dimensi, komponen / bahan baku

Produk Power Stability dijual dalam kemasan persegi empat yang terbuat dari plat besi

tipis dengan ukuran 55 cm x 75 cm. Komponen utama rangkaian daya menggunakan

IGBT, sedangkan sumber DC menggunakan solar sel dengan batere sebagai penyimpan

listrik DC.
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8. Jelaskan status kepemilikan produk teknologi (produk sendiri, hasil lisensi, atau

yang lainnya) dan sebutkan inovator pemilik produk tersebut

Produk Power Stability merupakan produk sendiri dan hasil dari inovasi inovator produk

ini.

9. Sebutkan status Hak Kekayaan Intelektual / paten saat ini (tidak akan diajukan,

belum diajukan, proses pengajuan, telah didaftarkan, atau telah dipatenkan)

Saat ini produk Power Stability belum diajukan untuk paten dan dalam waktu dekat ini

sedang dilakukan persiapan untuk proses paten.

10. Jelaskan tingkat kesiapan teknologi dari produk (TKT) (masih riset, prototipe, siap

komersial, atau sudah dikomersialisasikan)

Tingkat kesiapan teknologi (TKT) produk Power Stability ini sudah dipasarkan selama

kurang lebih 17 bulan dan selama proses produksi sudah ada penjualan. Kebanyakan

konsumen produk Power Stability adalah rumah tinggal warga tingkat ekonomi

menengah ke bawah.
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BAB III

ASPEK USAHA

1. Jelaskan ketersediaan bahan baku untuk memproduksi produk teknologi

Bahan baku yang digunakan untuk membuat produk Power Stability terbagi menjadi dua

jenis bahan, yaitu bahan baku/ komponen sumber energi dan sistem penyimpanan. Untuk

bahan baku ini digunakan photovoltaic atau solar sel dan batere yang tersedia banyak di

pasaran di kota Semarang. Jenis bahan yang kedua adalah komponen elektronika yang

berfungsi untuk rangkaian pengendali aliran daya listrik. Komponen elektronika juga

mudah diperoleh dan tersedia banyak di kota Semarang, misalnya komponen

mikrokontroller ATMega 128, transistor, IC, capasitor, dan sebagainya.

2. Jelaskan standarisasi produk teknologi yang dibutuhkan

Produk Power Stability ini membutuhkan standarisasi agar layak digunakan masyarakat,

yaitu BPPT dan PT.PLN.

3. Sebutkan perijinan usaha yang sudah diperoleh

Perijinan yang sudah diperoleh diantaranya adalah SIUP, TDP, TDR dari Pemkot

Semarang.

4. Berapakah nilai penjualan dari produk teknologi sampai saat ini

Nilai penjualan produk Power Stability dari bulan November 2015 hingga bulan Maret

2017 adalah sebesar Rp. 135.000.000 sebagai omset atau penghasilan selama kurang

lebih 15 bulan.

5. Darimana sajakah sumber pendapatan usaha

Sumber pendapatan usaha selama ini diperoleh dari penjualan produk Power Stability

secara langsung dari konsumen. Selain itu pendapatan juga diperoleh dari

penyelenggaraan training terkait dengan permasalahan energi renewable dan power

quality.
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BAB IV

ASPEK PASAR

1. Jelaskan seberapa besar produk tersebut (populasi pengguna produk) di

lokal/daerah setempat dan Indonesia

Ada banyak konsumen produk power quality yang fungsinya hanya menaikkan faktor

daya listrik dan sudah lama tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan produk Power

Stability efisiensi penggunaan energi listrik menjadi meningkat, bahkan permintaan

untuk rumah tinggal kelas menengah cukup besar. Salah satu penyebabnya kenaikan

pembayaran tarif listrik PLN.

2. Jelaskan segmen pasar / target pasar produk teknologi

Segmen pasar produk Power Stability terbagi menjadi tiga kelas sesuai kebutuhan

dayanya, yaitu:

a) Kelas bawah, untuk rumah tinggal dengan daya listrik hingga 900 VA.

b) Kelas menengah, untuk rumah tingga dengan daya listrik antara 1300 VA hingga

10.000 VA.

c) Kelas atas, untuk rumah tingga dengan daya listrik 10 KVA hingga 20 KVA.

3. Jelaskan value proposition / manfaat unggul dari produk yang akan dipersepsikan

oleh konsumen saat akan memilih dan membeli produk

Keunggulan produk Power Stability jika dibandingkan dengan produk lainnya adalah

produk ini dilengkapi dengan kemampuan memperbaiki kualitas daya listrik pada saat

menggunakan listrik PLN maupun pada saat menggunakan listrik dari sumber solar sel.

Selain itu produk ini juga dilengkapi dengan ATS (Automatic Transfer Switch).

4. Identifikasi dan sebutkan kompetitor atau produk-produk yang hampir sejenis

dengan produk teknologi yang akan Anda komersialkan

Kompetitor produk Power Stability salah satunya pada saat sekarang adalah ENTER.

Produk ENTER fungsinya hanya memperbaiki faktor daya listrik. Kompetitor lainnya

adalah produk sejenis ENTER, yang dalam pemasarannya mengklaim sebagai

penghemat listrik. Kompetitor lainnya produk Power Stability adalah produk Genset

dengan bahan bakar bensin maupun solar. Akan tetapi produk sejenis Power Stability

belum ada di Indonesia.
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5. Jelaskan perbandingan harga produk dengan harga kompetitor lainnya

Dengan tiga fungsi/ manfaat dari produk Power Stability, maka harganya lebih murah

jika dibandingkan dengan Genset yang dilengkapi dengan ATS dan capasitor bank.

6. Jelaskan siapa dan berapa jumlah konsumen yang membeli atau menggunakan

produk teknologi sampai saat ini

Yang membeli kebanyakan adalah rumah tinggal kelas bawah dan menengah, gedung

perkantoran, dan industri kecil.

7. Jelaskan model bisnis atau strategi pemasaran yang dilakukan untuk menjual

produk atau mendapatkan konsumen

Dalam menjalankan perusahaan, kami menggunakan prinsip pemasaran yang mampu

membuat penjualan produk melebihi target. Karena divisi marketing memegang peranan

penting dalam suatu perusahaan. Tanpa marketing yang bagus, perusahaan akan sulit

untuk berkembang. Ada empat bagian yang merupakan bagian yang tidak terputus yang

menjadi fokus kami dalam menjalankan usaha. Selain itu kami juga mempelajari dan

mengklasifikasikan masyarakat dari berbagai kelas sesuai daya listrik yang digunakan.

Kami memahami kondisi pembeli yang menjadi bagian penting dalam kegiatan

marketing.

Gambar 3. Konsep pemasaran

Kelas pemasaran yang menjadi target kami terbagi menjadi tiga, yaitu masyarakat

yang menggunakan daya listrik antara 450 VA hingga 900 VA sebagai kelas pertama,

Produk
(Design, Brand,
Size, Quality)

Promotion (Sales,
Pameran, Public

Relation)

Place
(Lokasi pemasaran)

Customer
(Target penjualan)

Price
(Harga pasar,diskon,

garansi)
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kelas kedua masyarakat dengan daya listrik 1300 VA hingga 10 KVA, dan kelas

ketiga masyarakat dengan daya listrik di atas 10 KVA.
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BAB V

DAMPAK KEGIATAN USAHA

1. Jelaskan dampak positif / nilai tambah apa saja yang dihasilkan dari

pengembangan produk dan usaha dari aspek sosial, ekonomi, atau budaya

Ada beberapa dampak positif dari adanya kegiatan usaha produk Power Stability, yaitu

a. Dampak sosial-ekonomi

Oleh karena produk Power Stability bermanfaat sebagai penghasil listrik AC 220 V

dan juga mampu memperbaiki kualitas daya listrik, maka ketergantungan terhadap

listrik PLN berkurang dan turunnya pembayaran tarif listrik PLN setiap bulan.

Secara ekonomi sangat menguntungkan masyarakat yang menggunakan produk ini.

Sebagai dampak sosial masyarakat tidak perlu kawatir terganggu aktivitas atau

kegiatan pada waktu siang maupun malam hari, jika terjadi pemadaman atau

gangguan listrik dari PLN. Jika seluruh masyarakat Indonesia menggunakan produk

Power Stability maka beban listrik PLN akan berkurang.

b. Dampak budaya-lingkungan

Produk Power Stability tidak menimbulkan polusi udara dan suara bising, seperti

halnya pada penggunaan Genset. Karena tidak ada polusi udara dan suara bising

maka tidak mengganggu kenyamanan warga penghuni rumah tinggal. Selain itu

Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai banyak sumber energi terbarukan,

salah satunya adalah energi matahari. Energi ini dimanfaatkan sebagai sumber listrik

menggunakan solar sel. Masyarakat sudah banyak yang menggunakan solar sel ini

untuk sumber listrik peralatan tertentu, misalnya pemanas air dan lampu penerangan

jalan atau JPU.
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BAB VI

ANALISA KEUANGAN

1. Jelaskan kebutuhan investasi dan arus kas

Berikut adalah kebutuhan investasi produk Power Stability dalam jangka pendek dan

jangka panjang.

Tabel 1. Kebutuhan investasi

No Jenis Kebutuhan Investasi Jangka Waktu
1 Periklanan 1-2 tahun
2 Bahan/ komponen 1 tahun
3 Networking 1-2 tahun
4 Kemasan 1 tahun

Tabel 2. Arus kas

Jumlah Bulan Tahun Total Penghasilan

2 2015 4.200.000
12 2016 124.500.000
3 2017 6.300.000

2. Deskripsikan sumber-sumber pembiayaan (beserta besarnya jika ada) untuk

menjalankan usaha sampai saat ini

Sumber pembiayaan yang diperoleh sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

a. Modal perusahaan pada saat awal produksi Power Stability.

b. Modal pribadi dari hasil penjualan produk Power Stability



29

BAB VII

TIM PELAKSANA DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Jelaskan motivasi dan komitmen dalam menjalankan perusahaan dari awal

pembentukan sampai tiga atau lima tahun ke depan

Dalam menjalankan usaha sangat dibutuhkan motivasi dan kesepakatan/ komitmen dari

tim. Saya sebagai pimpinan sering memberikan motivasi kepada bawahan untuk terus

mengembangkan produk dan sistem penjualan. Selain itu saya juga menanamkan rasa

memiliki perusahaan. Dampaknya selain sistem penjualan meningkat adalah SDM yang

terbentuk meningkat kualitasnya dan terjaga keutuhan kerjasama semua pihak dalam

perusahaan. Beberapa hal yang menjadi motivasi dan komitmen dalam kegiatan produk

Power Stability adalah

a. Industri Produk Tenaga Listrik

Mimpi dan idealisme saya mungkin jauh lebih besar dan lebih tinggi dari yang

sekarang ada. Mimpi dan masa depan untuk industri pembangkit listrik berbasis

Power Stability untuk dapat digunakan sebagai pengganti listrik PLN sepenuhnya dan

dapat mencapai pasar internasional.

b. Rajin mengembangkan usaha

Mempunyai sebuah perusahaan memang membuat kita harus mempunayi kemampuan

baik itu dalam komunikasi, manajemen dan kepemimpinan. Disamping itu kita juga

harus rajin dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk untuk

memperoleh konsumen yang lebih besar. Sistem penjualan yang menggunakan sistem

target akan mampu meningkatkan produksi. Selain itu kemampuan melihat kebutuhan

masyarakat pada saat sekarang menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan

sebuah usaha.

c. Hidup Untuk Berkarya

Semangat untuk terus berkarya akan membuat perusahaan bertambah maju dan

menjadi besar. Hasil karya yang diperoleh melalui usaha dapat menjadi manfaat untuk

lingkungan sekitar kita dan hidup ini jauh lebih sempurna dan membawa berkah untuk

kita serta masyarakat pada umumnya.

2. Gambarkan dan jelaskan struktur organisasi perusahaan

Divisi marketing bertugas dalam penjualan produk termasuk dalam pengaturan kegiatan

pameran. Divisi riset and development bertugas mengembangkan dan inovasi produk
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agar mencapai hasil yang sempurna. Divisi engineering bertugas dalam memproduksi

produk Power Stability, baik bagian elektronika maupun casingnya. Divisi manajemen

bertugas mengelola keuangan perusahaan, sedangkan teknisi bertugas melakukan demo

atau pemasangan di lapangan. Manager membawahi dan mengendalikan semua divisi

yang ada.

Gambar 4. Struktur organisasi CV.

3. Deskripsikan profil setiap owner / founder perusahaan

Dibawah ini merupakan profil dari owner CV.Bintang Anugerah Elektrik

Nama : Adhi Kusmantoro, ST, MT

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 19 April 1973

Alamat : Jl.Taman Borobudur Timur V/8 Semarang - Jawa Tengah

Email : adhiteknik@gmail.com

Contact Person : 085641390783

Pendidikan :

S1 S2
Nama Perguruan Tinggi Universitas Semarang UGM Yogyakarta
Bidang Ilmu Teknik Elektro Teknik Elektro
Tahun Masuk - Lulus 1988 – 1993 2009 - 2012

Manager

Divisi Marketing Divisi Riset And
Development

Divisi
Engineering

Teknisi

Manajemen/
Keuangan
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Riwayat Pekerjaan :

No Tempat Jabatan Tahun

1 Universitas Semarang Dosen Teknik Elektro 2000 – 2008

2 SGC Kopertis VI Jawa Tengah Trainer Laboratorium Elektro 2004 – 2010

3 PT.Libratama Group, Semarang Inspektor Thermography 2011

4 PT.Putra Gunung Mandiri, Jakarta Tenaga Ahli Tenaga Listrik 2012 – sekarang

5 Universitas PGRI Semarang Dosen Teknik Elektro 2014 - sekarang
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BAB VIII

RENCANA KEGIATAN INKUBASI TAHUN 2017

Inkubator dan tenan yang mengikuti program pendanaan ini harus menjelaskan rencana

kegiatan yang diuraikan dalam metriks berikut:

Nama
Kegiatan

Rincian Kegiatan
Tenan PPBT

Peran Inkubator
dalam Inkubasi

Target Luaran Durasi
Kegiatan

Konsultasi
pakar
akademisi

Melakukan konsultasi
pakar dari UGM,ITS,
dan ITB

memonitoring Rekomendasi
Produk

1 bulan

Konsultasi
tenaga ahli
PLN

Melakukan konsultasi
dari tenaga ahli PLN

Memonitoring Rekomendasi
produk

1 bulan

Konsultasi
pakar LIPI

Melakukan konsultasi
keunggulan teknis
produk yang telah
dibuat

Memonitoring Rekomendasi
produk

1 bulan

Uji
laboratorium
spesifikasi
alat

Melakukan uji
spesifikasi alat di LIPI

Memonitoring Spesifikasi teknis
produk

1 bulan

Sertifikasi
LIPI

Melakukan sertifikasi
produk di LIPI

Memonitoring Memperoleh
sertifikat

1 bulan

Sertifikasi
Sukofindo

Melakukan sertifikasi
produk di Sukofindo

Memonitoring dan
memberikan
bantuan teknis

Memperoleh
sertifikat

2 bulan

Pengajuan
Paten

Mengajukan Patent ke
kementrian kehakiman

Memonitoring dan
memberikan
bantuan teknis

Memperoleh Paten 12 bulan

Pendaftaran
merek

Mendaftarkan merek ke
kementrian

Memonitoring dan
memberikan
bantuan teknis

Memperoleh hak
merek

1 bulan

Desain
Casing dan
kemasan

Mendesain dan
Memesan cetakan
casing dan kemasan

Memberikan
masukan dan
memonitoring

Desain dan
cetakan

1 bulan
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Tes pasar Melakukan tes pasar ke
rumah tangga, industri,
dan
minimarket/supermarket

Memberi masukan
dan memonitoring

Terpasang produk
masing-masing 1
unit.

1 bulan

Pembuatan
website dan
iklan online

Membuat website dan
membeli alamat web

Memberi bantuan
teknis dan
memonitoring

website 1 minggu

pameran Mengikuti pameran-
pameran

Memberi masukan
dan memonitoring

Mengikuti 2
pameran

2 hari

Publikasi di
media koran
dan TV

Mempublikasikan
kegiatan di media koran
dan TV baik lokal
maupun nasional

Memberi masukan
dan memonitoring

Publikasi di 4
media koran dan 2
stasiun TV

1 bulan
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BAB IX

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

I. Rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan Tenant

No Uraian Kegiatan Jumlah Penggunaan (%)
1 Biaya Personil 20.800.000 11,3
2 Biaya Non Personil

a. Bahan habis Pakai 4.694.000 2,5
b. Perjalanan 17.600.000 9,5

c. Pengembangan Produk 114.000.000 61,8
d. Promosi 19.000.000 10,3
e. Lain-lainnya 8.500.000 4,6

Total 184.594.000 100

II. Rekapitulasi Anggaran yang dibutuhkan Inkubator

No Uraian Kegiatan Jumlah (Rp) Penggunaan (%)
1 Belanja Personil 12.000.000 20
2 Belanja Non Personil 18.700.000 30
3 Perjalanan 21.600.000 35
4 Belanja Bahan 9.200.000 15

Total 61.500.000 100
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BAB X

LAMPIRN

1. SK Pendirian Inkubator Perguruan Tinggi
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2. Surat Penunjukan dari Rektor Perguruan Tinggi
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3. Surat Kontrak Kerja antara Inkubator dan Tenant
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4. Surat Keterangan sebagai Tenan dari Inkubator
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5. Standard Operating Procedure dari Inkubator

SOP SELEKSI TENANT

A. Tujuan

Menjamin proses seleksi tenant dalam Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis

Teknologi (PPBT). Prosedur ini sebagai acuan bagi Inkubator Bisnis PT untuk seleksi

tenant.

B. Persyaratan Tenant

B.1. Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT)

1. Berasal dari unsur Perguruan Tinggi, yaitu dosen, mahasiswa, serta gabungan dosen dan

mahasiswa.

2. Dalam bentuk tim yang mempunyai kemampuan dalam penyempurnaan prototype

produk inovasi.

3. Inovasi teknologi yang sedang diusulkan tidak mendapatkan sumber pendanaan yang

sama atau sejenis di tahun yang sama dari instansi/lembaga pemerintah lainnya.

(Melampirkan Surat Pernyataan yang disahkan oleh Ketua LPPM).

4. Peserta penerima dana CPPBT tahun sebelumnya tidak boleh mengajukan proposal

dengan judul dan ruang lingkup yang sama pada tahun sekarang (pendanaan ini berlaku

tahun tunggal).

B.2. Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT)

1. Merupakan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) yang berusia maksimal 3

tahun.

2. Produk harus sudah ada prototipenya atau produk yang sudah nyata, yang siap

diinkubasi.

3. Wajib membuat rencana usaha (minimal dalam bentuk business canvas model) dalam

proposal yang diusulkan.

4. Calon tenant tidak sedang mengikuti dan mendapatkan pendanaan dari instansi/lembaga

pemerintah lainnya.

5. Memiliki modal tunai minimal 10% dari total anggaran IBT yang diajukan, dengan

melampirkan fotocopy rekening bank. Dana tersebut menjadi bagian dari biaya inkubasi

bisnis teknologi.
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6. Pendiri (founder) dari pemilik PPBT berusia maksimal 40 tahun pada saat proposal

diajukan yang dinyatakan dengan bukti fotokopi KTP.

B.3. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Perguruan Tinggi (PPBT-PT)

1. Merupakan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang berusia maksimal 3

tahun dan berasal dari mahasiswa, alumni PTN atau PTS (dosen Non PNS).

2. Memiliki jiwa Enterpreneurship.

3. Produk teknologi yang dikomersialisasikan harus memanfaatkan hasil inovasi dari PTN

atau PTS dimana lembaga inkubator berkedudukan.

4. Melampirkan surat keterangan sebagai tenant dari lembaga inkubator PTN atau PTS.

5. Tidak sedang mengikuti dan mendapatkan pendanaan untuk program inkubasi di tahun

yang sama dari instansi/lembaga pemerintah ataua non pemerintah lainnya (ada di

lampiran, dan dilampirkan di proposal).

C. Prosedur Seleksi

C.1. Seleksi Administrasi

1. Tenant melengkapi berkas-berkas berupa surat permohonan, surat keterangan sebagai

tenant, profil bisnis/perusahaan, profil teknologi yang diajukan serta syarat lain yang

disyaratkan.

2. Profil Bisnis harus mencakup Aspek Produk Inovasi Teknologi; Aspek Usaha; Aspek

Pasar; Dampak Kegiatan Usaha.

3. Jika berkas belum lengkap, maka tenant diminta untuk segera melengkapinya. Apabila

sampai batas waktu tertentu tenant tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka

permohonan sebagai tenant dapat dibatalkan.

4. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah wawancara.

C.2. Wawancara I

1. Tahap ini merupakan tahap seleksi substansi kepada calon tenant yang langsung

berhadapan dengan inkubator bisnis di kantor Inkubator Bisnis.

2. Tahap seleksi substansi dilakukan dengan presentasi dan wawancara yang wajib dihadiri

oleh Manager Inkubator dan Founder/Pemilik PPBT/Tenant. Ketidakhadiran Manager

Inkubator dan/atau Founder/Pemilik PPBT/Tenant akan berakibat peserta seleksi

didiskualifikasi dari tahap seleksi.

C.3. Wawancara II

1. Wawancara II dilakukan secara on the spot. Hal ini untuk memastikan bahwa bisnis yang

diajukan sudah berjalan seperti yang dipersyaratkan. Selain itu, untuk meyakinkan
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bilamana ada hal-hal yang dianggap perlu untuk diverifikasi ke lapangan untuk validasi

data dan informasi yang disajikan dalam proposal dan presentasi.

2. Dalam tahap ini dilakukan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat

setelah dilakukan on the spot di lapangan.

C.4. Penilaian dan analisis kebutuhan modal.

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan anggaran yang

sebenarnya dengan merevisi RAB sesuai kebutuhan.

C.5. Keputusan.

Keputusan dalam hal ini adalah menentukan apakah tenant akan diterima atau ditolak. Jika

diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

C.6. Penandatanganan perjanjian Kontrak antara inkubator dan tenant.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan diterimanya tenant. Inkubator dan tenant

bersama-sama menandatangani perjanjian kontrak antara incubator dan tenant.
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SOP KELULUSAN TENANT

A. Tujuan

Menjamin proses pengumuman kelulusan tenant dalam Pendanaan Perusahaan Pemula

Berbasis Teknologi (PPBT) dilakukan secara terbuka dan transparan.

B. Persyaratan Kelulusan

Tenant mampu menyediakan persyaratan administrasi secara lengkap dan sah serta lolos

tahap wawancara I dan II.

C. Prosedur

 Penerima pendanaan CPPBT/IBT/PPBT-PT akan ditetapkan dalam Surat Keputusan

Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

 Penerima pendanaan CPPBT/IBT/PPBT-PT yang telah ditetapkan dengan Surat

Keputusan Dirjen Penguatan Inovasi.

 Penerima pendanaan akan diumumkan melalui website Kemenristekdikti

(www.ristekdikti.go.id.) atau melalui aplikasi online http://ppbt.ristekdikti.go.id/pt

atau melalui Surat Pemberitahuan kepada penerima.
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SOP PEMANTAUAN TENANT PASCA INKUBASI

Pengertian Aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa
program kegiatan berjalan dengan baik serta dapat
dipertanggungjawabkan

Tujuan Untuk memastikan keterlaksanaan program kegiatan
berjalan dengan baik serta dapat
dipertanggungjawabkan

Kebijakan 1. Terlaksananya program kegiatan di tenant
2. Mempertanggungjawabkan kegiatan kepada

inkubator

Referensi -

Prosedur Inkubator:
1. Melakukan koordinasi kepada tenant untuk

pelaksanaan kegiatan
2. Memberikan penadampingan kepada tenant

dengan baik

Tenant:
1. Melaksanakan program dengan baik
2. Mempertanggungjawabkan kegiatan kepada

inkubator

Distribusi 1. Inkubator
2. Tenant

Dokumen
Terkait

Checklist keterlaksanaan kegiatan

Berita Acara setiap kegiatan yang melibatkan
inkubator dengan tenant
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6. Foto Produk dan Kegiatan

Gambar. Produk Power Stability

Gambar. Rangkaian elektronika Power Stability
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7. Legalitas Perusahaan
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8. Kerja sama inkubator dengan asosiasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)


