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PENDAHULUAN
Insert the Sub Title of Your Presentation



Latar Belakang
Sebagai salah satu upaya penyediaan sistem

transportasi yang efisien guna menunjang

pertumbuhan ekonomi wilayah yang menjadi

bagian dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Kajian terkait dengan dampak pembangunan

jalan tol yang melewati Kabupaten Lebak

terhadap perencanaan dan penanaman modal di

Kabupaten Lebak,

ANALISIS PERENCANAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN

Didasari hal tersebut di atas perlu dilakukan

kajian untuk menindak lanjuti kondisi Dampaik

Pembangunan jalan tol

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten

Nomor: 598/Kep.387-Huk/2016 tanggal 29 Juni 2016

tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol

Serang - Panimbang, yaitu untuk mendukung

perekonomian dan meningkatkan aksesibilitas dengan

daerah kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dan

pengembangan daerah Provinsi Banten bagian selatan

dalam rangka membuka kawasan dalam meningkatkan

perekonomian wilayah

Perencaaan dan pengembangan wilayah

Kawasan Ekonomi Khusus & Kawasan Industry Terpadu



Tujuan

 Menganalisa kebutuhan investasi Kab

upaten Lebak

 Menganalisa kesiapan dan kelayakan i

nvestasi di Kabupaten Lebak

 Menganalisa potensi investasi Kabupa

ten Lebak.

 Menganalisa peluang investasi Kabup

aten Lebak yang siap dipasarkan

 Memberikan rekomendasi dalam pelak

sanaan perencanaan dan penanaman

modal Kabupaten Lebak.

Sasaran

 Hasil analisis kebutuhan investasi Kab

upaten Lebak

 Hasil analisis kesiapan dan kelayakan

investasi di Kabupaten Lebak.

 Hasil analisis potensi investasi Kabup

aten Lebak.

 Hasil analisis keberlanjutan peluang in

vestasi Kabupaten Lebak. 

 Hasil analisis Break Event Point dan l

ama waktu pencapaiannya.

Maksud

Kajian ini adalah untuk mengetahui seberapa

besar peran dalam investasi pada suatu komo

ditas yang memiliki makna penting paling strat

egis secara ekonomi dan sosial.

Luaran

Rekomendasi kebijakan kajian Perencanaan

dan Pengembangan Penanaman Modal

Kawasan yang Terdampak Jalan Tol. 



KONTRIBUSI

EKONOMI

SOSIAL

LINGKUNGAN

OPTIMALISASI

POTENSI

AKSELERASI 

PEMBANGUNAN

KURANGI 

KESENJANGAN

PENINGKATAN

DAYA SAING

DIMENSI

Konteks dimensional pembangunan

berkelanjutan:



Pendekatan dan Metodelogi

Pendekatan

dan

Metodelogi

Metodelogi

Desk Review

Focus Group

Discussion

Pendekatan

Analisis

Deskriptif

Analisis

SWOT

Studi Kelayakan Bisnis

Payback Period

NPV

IRR

BCR

Analisis Input Output

Break Event Point

Interview



Profil Sektor Industri
Insert the Sub Title of Your Presentation



Gambaran Umum

Kabupaten lebak secara geografis terleta antara

105o25' - 106o30' Bujur timur dan 6o18' - 7o00'

Lintang Selatan dengan luas wilayah 304.472

hektar atau 2.044,72 km2. Berdasarkan posisi

geografisnya, kabupaten Lebak memiliki batas

sebelah utara dengan Kabupaten Serang,

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten

Pandeglang, sebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, dan

Kabupaten Sukabumi, dan sebelah selatan

berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Sebelah Utara : Kabupaten Serang

Sebelah Timur : Kab. Tangerang, Kab. Bogor, &

Kab. Sukabumi.

SebelahSelatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Pandeglang
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Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 2017 – 2018
PDRB per Kapita Kabupaten



Adanya Dampak Dari Pembangunan Jalan Tol

Perkembangan Sektor Lain Untuk Dapat

Mendorong Kesempatan Kerja.

Pendapatan Masyarakat.

Kualitas Sumberdaya.

Pendapatan Pemerintah Daerah Hingga

Perkembangan Wilayah.

Rancangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) 

Pasindangan Kecamatan Cileles – Kabupaten Lebak

Provinsi Banten



Industri Pengolahan Berdasarkan
Kepada Nilai Tambah Bruto

10 Besar Industri Pengolahan



Sepuluh Industri Pengolahan

Menurut Pengganda Tenaga Kerja

Sepuluh Industri Pengolahan

Menurut Pengganda Pendapatan





Kesiapan Wilayah dan Peluang Investasi
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Analisis Kelayakan Investasi

Text  Here

Luas 1927Ha

Area Terbangun 80% 

Area Hijau 20%

LUAS AREA KEK

Break Event Point

954 unit dari 1534 unit kavling

yang terjual.

IRR (Internal Rate of Return)

tingkat bunga sebesar 26,64 %, 

menunjukkan investasi layak

dilakukan karena nilai IRR > 

suku bunga.

(Net Present Value)

nilai yang positif sebesar Rp. 

1.073.810 menunjukkan

investasi layak dilakukan

karena nilai NPV > 0.

BCR (Benefit Cost Ratio)

hasil yang diperoleh sebesar 1,20. 

Investasi layak dilakukan karena

nilai BCR > 1.

PP (Payback Period)

2 tahun 3 bulan karena nilai PP 

< umur investasi maka investasi

layak dilakukan.



Asumsi Jenis Industri

Kawasan Industri Terpadu

1INDUSTRI KERAJIINAN

Industri Minuman Olahan

INDUSTRI KOMPONEN ENERGI TERBARUKAN

Industri Makanan Olahan

Industri Obat



ANALISIS SWOT

1. Kabupaten Lebak diproyeksikan menjadi
kawasan pertambangan potensial.

2. Pengembangan potensi ekonomi khususnya
potensi pariwisata pada Kabupaten Lebak

3. Pengembangan industri berbasis
pemanfaatan hasi-hasil pertanian, industri
pengolahan, perdagangan, UMKM dan
koperasi.

4. Posisi Kabupaten Lebak yang cukup strategis, 
karena merupakan salah satu wilayah
perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat 
(Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Sukabumi).

PELUANG

1. Kabupaten Lebak merupakan Kabupaten
terluas yang berada di wilayah Provinsi Banten

2. Kabupaten Lebak memiliki potensi pertanian
yang berkontribusi Terbesar di wilayah Banten

3. Kabupaten Lebak memiliki beberapa potensi
perekonomian yang dapat menunjang
perkembangan wilayah yakni: Peternakan, 
Jasa-jasa, Bangunan dan konstruksi, Keuangan, 
Persewaan Dan Jasa Perusahaan, Perdagangan, 
Hotel Dan Restoran

4. Kabupaten Lebak memiliki jenis pariwisata
yang beragam (cagar budaya, situs peninggalan
era pra sejarah, wisata alam, dsb)

KEKUATAN

1. Adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan
karena pemanfaataan ruang yang semakin kompleks

2. Adanya eksploitasi sumber daya alam secara illegal 
dan adanya aktivitas pertambangan liar

3. Lunturnya kebudayaan dan kearifan lokal yang 
diyakini oleh masyarakat Kabupaten Lebak karena
adanya pemanfaatan ruang

4. Perkembangan TIK dan arus deras informasi yang tak
terbendung

5. Penetrasi ekonomi dan budaya asing, termasuk tenaga
kerja asing. 

6. Gejolak perekonomian dunia yang potensial
berdampak pada kapasitas ekspor, nilai tukar Rupiah, 
kenaikan harga, dll.

ANCAMAN

1. Kabupaten Lebak masih memiliki keterbatasan kesediaan
infrastruktur yang relatif belum memadai

2. Daya beli masyarakat masih tergolong rendah dan nilai PDRB per 
kapita masyarakat Kabupaten Lebak masih menduduki peringkat
terendah di Provinsi Banten. 

3. Masih rendahnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
(SDM) pada Kabupaten Lebak

4. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Lebak masih di 
bawah AHH regional. 

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Kabupaten
Lebak masih mendudukki peringkat terendah di Provinsi Banten
dan masih jauh dibawah IPM regional.

6. Kemiskinan/jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi karena
berada di atas rata-rata Provinsi Banten. 

7. Masih lemahnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada
Kabupaten Lebak. 

8. Adanya kesenjangan yang terjadi antara Kabupaten Lebak dengan
wilayah sekitarnya. 

9. Belum fokusnya strategi pemerataan pada pemberdayaan dan
penciptaan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah.

WEAKNESS

S W

O T



KESIMPULAN

1

2

3

4

Hasil kajian sektor industri pengolahan dengan tabel I-O
maka cukup beralasan jika pemerintah Provinsi Banten
dapat menyusun kebijakan yang merangsang
pertumbuhan sektor industri pengolahan lebih kuat,
terintegrasi dan berkualitas. Perkembangan sektor industri
pengolahan yang berkualitas akan mendorong tumbuhnya
industri dengan skala usaha beragam yang saling
mendukung, serta perkembangan sektor-sektor ekonomi
lainnya di Provinsi Banten.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus = dan Kawasan Industri Terpadu
akan sesuai dengan potensi setempat yang mana hal ini akan berdampak
kepada pertumbuhan perekonomian setempat dikarenakan terjadinya nilai
tambah dari hasil-hasil perternakan dan pertanian dari bahan mentah menjadi
bahan jadi siap jual.

Hasil perhitungan finansial valuation IRR, NPV, Payback
Period, Benefit Cost Ratio dan BEP yang relatif baik, dapat
dilihat bahwa secara ekonomi dan peluang investasi maka
proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pasindangan -
Kabupaten Lebak ini dapat dinyatakan layak.

Empat kecamatan yang menjadi fokus utama pada kajian ini yakni Kecamatan Cibadak,
Cikulur, Cileles, dan Banjarsari memiliki beragam potensi untuk dikembangkan:
1. Kecamatan Cibadak memiliki potensi unggul dalam sektor pertanian dan industri

kecil dan rumahtanga yakni padi sawah 17.007 ton, industri kerajinan kayu, dan
kerajinan makanan.

2. Kecamatan Cikulur memiliki potensi unggul dalam industri kecil dan kerajinan
rumahtangga yakni pada kerajinan anyaman sebanyak 1868 unit, heleur sebanyak 117
unit, dan lio bata sebanyak 54 unit.

3. Kecamatan Cileles memiliki potensi unggul pada sektor pertanian yakni padi 23.060
ton, sektor perkebunan yaitu durian 16.558 Kw, sektor peternakan, dan sektor
industry kecil dan kerajinan rumahtangga seperti kerajinan anyaman dan
penggilingan padi.

4. Kecamatan Banjarsari memiliki potensi unggul pada sektor pertanian yakni padi,
jagung, dan pisang. Selain itu kecamatan Banjarsari memiliki potensi unggul pada
sektor industri kecil dan kerajinan rumahtangga yakni kerajinan anyaman dan
kerajinan makanan.



1. Perlu adanya blueprint pengembangan perekonomian

daerah guna mengoptimalkan segenap potensi sumber

daya alam yang dimiliki.

2. Perlu adanya kajian peningkatan dan perencanaan

penanaman modal terhadap pengembangan industri

berbasis pemanfaatan hasil-hasil pertanian di Kabupaten

Lebak hal ini merupakan salah satu upaya pilihan strategis

guna dapat bersinergi dengan rencana mempertahankan

karakter sebagai daerah pertanian dan perkebunan.

3. Perlu adanya kajian terkait pengembangan industri

pengolahan, perdagangan, serta UMKM dan Koperasi

berbasis potensi lokal pada Kabupaten Lebak.

4. Perlu adanya kajian peningkatan dan perencanaan

penanaman modal terhadap potensi pertambangan secara

lebih spesifik pada Kabupaten Lebak

5. Pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan

menengah yang meningkatkan nilai tambah komoditas

sektor primer, perlu mendapat perhatian lebih dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

REKOMENDASI



6. Kabupaten Lebak memiliki potensi tanaman

Biofarmaka yang cukup tinggi sehingga hal ini bisa

dikaji lebih dalam dah hasil kajiannya bisa digunakan

untuk menarik investor yang ingin berinvestasi dalam

bidang industri obat-obatan (misalnya seperti: PT.

Kimia Farma, PT. Kalbe, atau perusahaan sejenis

yang membutuhkan tanaman biofarmaka sebagai

bahan baku pembuatan obat).

7. Tanaman jamur merupakan salah satu tanaman

holtikultura yang potensial di Kabupaten Lebak

sehingga bisa dijadikan sebagai industri kecil dan

rumahtangga (misalnya seperti pelaku budidaya

jamur di Kecamatan Kalanganyar), jamur cukup

potensial untuk dikembangkan dan kemudian

hasilnya diolah dan outputnya berbentuk produk-

produk jamur olahan dan bisa dikembangkan dan

diimplementasikan untuk kecamatan-kecamatan lain

yang berada di Kabupaten Lebak.

REKOMENDASI (Cont.)



8. Pengembangan industri berbasis pemanfaatan hasil-hasil pertanian khususnya di 

empat kecamatan yang menjadi fokus dalam kajian ini yakni :

a. Kecamatan Cibadak direkomendasikan untuk pengembangan pengolahan hasil

pertanian khusunya padi, serta industry kecil dan kerajinan rumahtangga

misalnya budidaya jamur dan pengolahan dalam bentuk berbagai produk

makanan olahan jamur, serta sentra industri kayu dan pengolahannya menjadi

berbagai macam produk. 

b. Kecamatan Cikulur direkomendasikan untuk fokus pada pengembangan industri

kecil dan kerajinan rumahtangga seeperti kerajinan anyaman sebanyak dan

diolah menjadi berbagai macam produk, heleur, dan lio bata.

c. Kecamatan Cileles direkomendasikan untuk dibangun Kawasan Industri Terpadu

sesuai dengan perencanaan akan dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus

selain itu Cileles direkomendasikan untuk fokus dalam pengembangan sektor

pertanian dan pengolahan hasil pertanian, durian dan pengolahannya menjadi

berbagai macam produk olahan dari durian, serta fokus pada industry 

peternakan dan pengolahan hasil ternak.

d. Kecamatan Banjarsari direkomendasikan untuk fokus pada sektor pertanian

yakni padi, sektor perkebunan jagung dan pisang serta hasil pengolahan

kedalam berbagai macam produk makanan dan minuman berbahan dasar

dari jagung dan pisang. Kecamatan Banjarsari juga difokuskan untuk

mengembangkan sektor industri kecil dan kerajinan rumahtangga yakni kerajinan

anyaman dan kerajinan makanan.

REKOMENDASI (Cont.)



9.  Rekomendasi Perencanaan Pembangunan pada empat

kecamatan yang menjadi fokus dalam kajian ini yang 

bertujuan untuk menarik investor yang ingin berinvestasi di 

Kabupaten Lebak, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kecamatan Cibadak direkomendasikan untuk dibangun

Rumah Sakit Tipe A dan Wisata Buatan (Waterpark)

b. Kecamatan Cikulur direkomendasikan untuk dibangun

Perumahan, Ruko Sewa, Puskesmas Tipe A, dan

Wisata Buatan.

c. Kecamatan Cileles direkomendasikan untuk dibangun

Kawasan Industri Terpadu sesuai dengan perencanaan

akan dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus, Pusat

Perbelanjaan (Mall), dan Perumahan. 

d.  Kecamatan Banjarsari direkomendasikan untuk

dibangun destinasi wisata buatan (Seperti: Arena 

Hiburan, Taman Bermain, Wisata Edukasi [Peternakan

dan Perkebunan)

REKOMENDASI (Cont.)



Thank You


