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Power Inverter atau biasanya disebut dengan inverter adalah suatu 
rangkaian atau perangkat elektronika yang dapat mengubah arus listrik 
searah [DC] ke arus listrik bolak balik pada tegangan dan frequensi yang 
yang dibutuhkan sesuai dengan rangkaiannya. 

Lampu Inovasi Inverter dirangkai dan diperkenalkan oleh Pak Yusuf Saleh, 
sebagai pengganti lampu petromaks untuk melaut dan menangkap ikan 
dengan hasil yang sangat menggembirakan, dan akhirnya dikembangkan 
untuk digunakan oleh nelayan secara umum. 

Tahun 2010 Nelayan Kampung Bugis Ampenan Utara pertama kali 
menggunakan lampu Inverter untuk menggantikan lampu petromaks yang 
terbiasa digunakan secara turun temurun sebelumnya. Maka dengan 
memakai lampu inverter memberikan manfaat dan penghematan biaya 
pembelian minyak tanah dan juga kemampuan daya tahan menyala dalam 
kondisi cuaca dilaut, dan disimpulkan bahwa penggunaan lampu inverter 
sangat baik dan hemat biaya operasional.   



Lampu Inverter berikut peralatan lainnya dibentuk dalam sebuah kotak 
kayu yang simpel  agar gampang di jenjeng dan digunakan oleh nelayan, 
dan komponen yang terdapat dalam kotak kayu tersebut seperti Accu 45 
amper dan Inverter, serta diluar kotak kayu kabel penghubung ke balon 
lampu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adapun Perbandingan nilai ekonomis antara Lampu Petromak dengan 
lampu Inveter Per unit kapal penangkap ikan ukuran 5 GT, untuk waktu 
satu turo atau kurung awaktu selama 20 hari/bulan sbb: 

 

Petromaks 

 

Inveter 

 

Keterangan 

Minyak tanah 2,5 
ltr/unit petromaks a 
Rp.25.000,- = Jadi 
untuk 2 unit lampu 
petromaks 
(=Rp.50.000,-x 20 hari 
= Rp.1.000.000/bln x 
12 bln = Rp. 
12.000.000,- ditambah 
20 % over head . = 
Rp.12.240.000,- 

1 Unit Accu 45 Amper 
dan bola lampu 2 bj  
dengan alat pengecas 
Rp. 2.500.000,- 

ditambah 20 % biaya 
over head, jadi total 
Keseluruhan biaya 
sebesar =Rp. 
3.000.000,- 

 

1. Petromaks 
dilakukan 
penggantian kaos 
lampu untuk 2 hr 
sekali. 

2. Accu dibeli untuk 
waktu 1 tahun, 
dan lakukan 
pengecasan 
sendiri 
dirumahnya 
nelayan. 

 

Berdasarkan perbandingan nilai ekonomisnya, maka disimpulkan bahwa 
penggunaan lampu inverter sangat mengutungkan masyarakat nelayan, 
dan terjadi penghematan penggunaan minyak tanah sebanyak 1.200 liter 
pertahun atau Rp. 12.000.000,-  dan ditambah biaya over head 20 % Rp. 
12.240.00.000,-. Apabila dibandingkan dengan penggunaan lampu inverter 
hanya sebesar Rp.3.000.000,-/tahun  Sehingga terjadi penghematan biaya 
opersional Penangkapan ikan dalam kurung waktu satu tahun sebesar 
Rp.9.240.000,- (Sembila Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) 



  

Penggunaan Lampu Inverter lebih praktis dan hemat biaya serta tahan 
terhadap segala cuaca laut, apabila dibandingkan dengan penggunaan 
lampu petromaks yang harus sering padam, jika cuaca buruk. Maka inovasi 
lampu ini telah membawa dampak positif bagi para nelayan kecil.  

By. Asfin. 

 

 

 

 

 


