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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa. 

Melihat sektor pertanian di Jawa Timur menjadi sebuah potensi yang harus 

dimaksimalkan oleh semua pihak, baik itu oleh petani, pelaku dalam bidang 

pertanian sampai pemerintah. Pembangunan dalam pertanian perlu 

dilaksanakan guna meningkatkan hasil pertanian, untuk itu perlu pembangunan 

pertanian yang dapat menunjang segala aktivitas mulai dari hulu sampai hilir. 

Kabupaten Ngawi merupakan daerah yang memiliki potensi dalam sektor 

pertanian. Di kabupaten ini, pembangunan lebih difokuskan pada sektor 

pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan para petaninya. Dan prospek 

pertanian di Kabupaten Ngawi sangat baik karena daerah ini memiliki iklim 

tropis basah yang memungkinkan untuk berkembangnya. 

Secara garis besar, hasil produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) 

mengalami peningkatan selama tahun 2014-2019. Diketahui menurut data BPS 

produksi padi pada tahun 2014 yaitu 738.306 ton, mengalami peningkatan pada 

tahun 2019 yaitu 831.878 ton. Produksi jagung pada tahun 2014 yaitu 169.112 

ton sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 dan kemudian naik pada 

2019 yaitu 258.191 ton. Produksi kedelai 21.160 ton pada tahun 2014, 

mengalami penurunan drastis menjadi 3.444 ton pada tahun 2019 hal ini karena 

pengaruh dari luas panen yang juga menurun. Untuk tanaman palawija Sebagian 

besar mengalami peningkatan produksi selama tahun 2014-2019, hanya kacang 

tanah yang mengalami penurunan yang berpengaruh dari menurunnya luas 

panen. Dan masih banyak lagi hasil-hasil tanaman berbagai jenis di Kabupaten 

Ngawi. Melihat potensi tersebut Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai 

mengoptimalkan melalui kebijakan pada rencana tata ruang Kabupaten Ngawi 

Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pertanian Jawa 

– Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan. 

Namun potensi tersebut belum dapat di maksimalkan secara optimal 

dikarenakan pada beberapa faktor pendukung salah satunya belum tersedianya 

fasilitas untuk memasarkan hasil panen tersebut. Dalam pemasaran, petani pada 

umumnya masih sebagai penerima harga, tidak sebagai penentu harga. Hal ini 

dikarenakan kebanyakan petani belum mampu menjual produk/hasil panennya 

secara langsung kepada konsumen. Dalam pemasaran produk/hasil panen, 

petani pada umumnya bergantung kepada para pedagang pengumpul. Kondisi 

ini tentu tidak menguntungkan bagi para petani. Dan juga pada suatu saat di 
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daerah sentra produksi seolah terjadi "over produksi" sehingga harganya turun 

dan hasil panen terbuang, sementara pada daerah lain membutuhkan, dan terjadi 

kelangkaan komoditas tertentu karena tidak adanya signal pasar yang memadai 

bagi para petani. 

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi 

Tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011, 

menetapkan prioritas pengembangan kawasan agropolitan dengan 

mengarahkan pada Kecamatan Ngrambe sebagai Kota Tani Utama (KTU) dan 

mengembangkan fasilitas sentra produksi pemasaran pada pusat kegiatan 

ekonomi dan Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kecamatan Ngrambe.  

Dengan Sub terminal Agribisnis tersebut di atas maka diharapkan para 

petani sebagai pelaku utama agribisnis dapat menikmati hasil usahanya secara 

optimal, sehingga akan mendorong usaha agribisnis yang lebih maju serta 

bersemangat dan pada gilirannya secara nyata meningkatkan kesejahteraan 

petani serta pelaku agribisnis pada umumnya. 

1.2 Masalah Perancangan 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

• Terhambatnya aktivitas produksi petani dikarenakan tidak adanya fasilitas 

pemasaran dan distribusi hasil panen. 

• Belum adanya fasilitas yang dapat mengembangkan hasil produk petani 

menjadi bernilai lebih/tinggi. 

• Perlu adanya fasilitas sebagai wadah aktivitas baik dalam produksi, 

distribusi, penyimpanan dan pemasaran berbasis agribisnis. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

• Bagaimana konsep perancangan Sub Terminal Agribisnis yang sesuai 

dengan kondisi lingkungan dan dapat menunjang aktivitasnya? 

• Bagaimana rancangan pengelompokkan/zonasi tatanan massa pada Sub 

Terminal Agribisnis? 

1.3 Tujuan dan Sasaran Perancangan 

a. Tujuan 

• Merencanakan dan merancang STA dengan pendekatan Arsitektur 

Hijau; 

• Merencanakan tatanan massa Sub Terminal Agribisnis yang tertata 

dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga aktivitas perdagangan lebih 

sistematis. 
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b. Sasaran 

Sasaran perancangan yaitu, menerapkan konsep-konsep perencanaan 

dan perancangan arsitektur hijau pada Sub Terminal Agribisnis dengan 

tahapan proses sebagai berikut : 

a. Analisis tapak 

1) Perletakan tata massa 

2) View (ke dalam dan keluar site) 

3) Lintasan matahari, angin dan hujan 

4) Kebisingan 

5) Sirkulasi 

6) Vegetasi 

b. Analisis kebutuhan dan hubungan ruang. 

c. Analisis penzoningan. 

d. Analisis bentuk dan tampilan bangunan. 

e. Analisis struktur bangunan 

f. Analisis material bangunan. 

g. Kelengkapan Utilitas. 

1.4 Batasan Proyek  

Proyek ini memiliki beberapa batasan yaitu :  

a. Batasan sasaran proyek  

 Sasaran proyek ini ditujukan kepada :  

• Masyarakat lokal kabupaten, sebagai pelaku aktivitas rutin  

• Masyarakat luar kabupaten, sebagai pengunjung dan pembeli hasil 

petani di Sub Terminal Agribisnis. 

b. Batasan lingkup proyek 

 Fasilitas yang didirikan: 

- Tempat parkir pick up, truk, mobil dan sepeda motor. 

- Ruang bongkar muat 

- Kantor Pengelola 

- Los/area transaksi 

- Ruang Informasi  

- Kios Saprotan 

- Balai pertemuan  

- Bank 

- Kantin 

- Musholla 

- Ruang pengolahan komoditi 

- Gudang penyimpanan 



4 

 

 

 

- Cold storage 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang kajian latar belakang, permasalahan, tujuan, sasaran, 

batasan, dan sistematika pembahasan dalam Perancangan Sub Terimnal 

Agribisnis di Kabupaten Ngawi.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

Berisi pembahasan secara umum dan khusus yang bersumber dari literatur-

literatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sub Terminal Agribisnis, 

aspek legal, tinjauan fungsi, lokasi, tema, studi banding.  

BAB III METODE PEMBAHASAN  

Berisi tentang metode alur pemikiran dan penjelasan dari alur pemikiran 

dalam perancangan Sub Terminal Agribisnis.  

BAB IV ANALISA PERANCANGAN SUB TERMINAL AGRIBISNIS DI 

KAB. NGAWI 

Berisi tentang penetapan karakter (obyek, pelaku dan lokasi), analisa 

eksternal, analisa internal.  

BAB V KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

Berisi tentang konsep dasar, konsep penataan tapak, konsep bangunan, 

transformasi konsep 

BAB V DRAFT HASIL RANCANGAN  

Berisi tentang site plan, layout, tampak, dan detail-detail arsitektural. 

LAMPIRAN  

Berisi tentang lampiran-lampiran yang diperlukan 

1.6 Kerangka Pikir Perancangan 

Dalam sebuah perancangan terdapat kerangka berpikir untuk menentukan 

bagaimana tahapan yang akan dijalankan sebagai jalan dalam melakukan 

perancangan. 
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