BAB II
DESKRIPSI PROYEK
2.1 Pengertian Judul (Aksi, Fungsi dan Lokasi)
Judul: Perancangan Sub Terminal Agribisnis di Kabupaten Ngawi
• Aksi: Perancangan
Penggabungan berbagai unsur ruang untuk menampung suatu proses
kegiatan sehingga menghasilkan suatu keseluruhan yang lebih kaya dan
bermakna. Atau aktifitas kreatif menuju sesuatu yang baru dan berguna yang
tidak ada sebelumnya. (Soewondo b. Soetedjo)
• Fungsi: Sub Terminal Agribisnis
Suatu lembaga pemasaran hasil pertanian yang berada pada sentra
produksi pertanian yang dilengkapi dengan sarana/prasarana penanganan
pasca panen, sistem informasi dan distribusi komoditas pertanian.
(Departemen Pertanian, 2004)
• Lokasi: Kabupaten Ngawi
Kabupaten Ngawi merupakan daerah Kabupaten yang berada di
Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada sisi barat Jawa Timur yang
berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah
Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km², di mana sekitar 40% atau sekitar
506,6 km² berupa lahan sawah.
• Kesimpulan
Perancangan Sub Terminal Agribisnis Di Kabupaten Ngawi adalah
merencanakan fasilitas yang mewadahi segala aktivitas perdagangan pada
tingkat petani baik pemasaran maupun distribusi serta sarana dan prasarana
penunjang lainnya.
2.1.1 Lingkup Pelayanan dan Kapasitas
Sub Terminal Agribisnis di Kabupaten Ngawi ini mencakup petani
dalam lingkup daerah sentra produksi yang berada di Kecamatan Ngrambe
dan Kecamatan sekitarnya. Dalam skala pelayanan STA melayani pembeli
baik dari dalam maupun luar wilayah Kabupaten.
Kapasitas dalam Sub Terminal Agribisnis meninjau dari segi jumlah
dan jenis komoditi hasil pertanian yang terdapat di Kabupaten Ngawi
terutama di sentra produksi yang sangat beragam tentu membutuhkan ruang
yang luas untuk bisa menampung semua hasil panen dari petani. Secara
keseluruhan hasil pertanian dari tahun ke tahun di Kabupaten Ngawi sebagai
berikut.
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Tabel 2.1 Hasil Produksi Padi di Kabupaten Ngawi

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi
Tabel 2.2 Hasil Produksi Jagung di Kabupaten Ngawi
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Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi
Tabel 2.3 Hasil Produksi Sayuran di Kabupaten Ngawi

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi
Tabel 2.4 Hasil Produksi Palawija di Kabupaten Ngawi

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi
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Tabel 2.5 Hasil Produksi Buah-buah di Kabupaten Ngawi

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi
Tabel 2.6 Komoditas Unggulan di Kabupaten Ngawi

Sumber: Novitasari, Yesi. 2016.
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Dari data hasil produksi pertanian di Kabupaten Ngawi tersebut dapat
diketahui potensinya sangat besar dari berbagai subsektor. Meskipun
prioritas ruang lingkup petani hanya pada sentra produksi tetapi tidak
menutup kemungkinan kecamatan lainnya yang dapat memasarkan hasil
panennya di Sub Terminal Agribisnis.
2.1.2 Kualitas Pelayanan
Dalam perancangan Sub Terminal Agribisnis ini kualitas pelayanan
ditentukan oleh fasilitas-fasilitas yang tersedia. Sub Terminal Agribisnis
sendiri memiliki standar fasilitas yang telah ditetapkan oleh Departemen
Pertanian. Maka hal ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan kualitas
Pelayanan dalam Sub Terminal Agribisnis.
Prinsip bahwa baik STA adalah suatu infrastruktur pemasaran, yang
lebih dari (bukan hanya) sekedar bangunan atau komplek tempat berjualan
(pasar) seyogyanya juga tercermin pada prasarana dan sarananya. Untuk itu
maka beberapa prasarana dan sarana yang seyogyanya ada pada STA
maupun TA antara lain adalah:
• Kantor pusat administrasi (riset pasar, promosi, penerimaan barang
dan penjualan, distribusi barang, stok barang, informasi pasar,
informasi produk, kerumahtanggaan STA/TA dan lain-lain);
• Fasilitas penampungan, penanganan (handling) dan pengemasan;
• Fasilitas penjualan (kios/lapak, tempat lelang, dan lain-lain).
• Fasiltas distribusi;
• Fasilitas sistem informasi dan promosi;
• Fasilitas pengelolaan lingkungan (sanitasi dan pengelolaan limbah);
• Fasilitas umum (toilet umum, ruang pertemuan, tempat ibadah);
• Fasilitas penunjang (restoran, bank, wartel, dan lain-lain).
2.2 Tinjauan Fungsi
2.2.1 Karakteristik Judul
Karakteristik STA dan batasannya, juga dikemukakan oleh Tambunan
(2001), bahwa STA adalah untuk membantu transparansi pasar dengan cara
kompilasi informasi tentang harga, serta jumlah penawaran dan permintaan
yang sangat bermanfaat baik bagi produsen maupun bagi pihak manajemen
pasar sehingga dapat menentukan tujuan dan waktu penjualan. Informasi ini
memungkinkan produsen mengundur panen atau menyimpan produknya
sampai harga lebih baik atau hingga fasilitas transportasi tersedia. Selain itu
dapat membantu untuk membuat perencanaan produksi jangka panjang.
Secara teoritis, peningkatan transparansi pasar dapat bertindak sebagai
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pemicu berfungsinya suatu pasar, membaiknya persaingan dan
meningkatnya adaptasi untuk memenuhi kebutuhan penawaran dan
oportuniti pasar.
2.2.2 Pengembangan Judul (Literatur dan Teori Penunjang Fungsi)
• Perdagangan
Menurut Bambang Utoyo, perdagangan merupakan proses tukar
menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya,
kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan
sumber daya yang dimiliki. Perdagangan muncul karena adanya beberapa
unsur antara lain:
- Perbedaan jenis kebutuhan
- Perbedaan potensi alam
- Perbedaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
Menurut Marwati Djoenoed, perdagangan adalah kegiatan ekonomi
yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen; sebagai kegiatan
distribusi perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan
penyediaan barang melalui mekanisme pasar. Menurut Boediono (1992),
Perdagangan atau pertukaran dilakukan oleh penduduk suatu Negara
dengan penduduk Negara lain, bukan antar Negara dengan Negara lain.
Penduduk yang dimaksud bisa warga biasa (indvidu), bisa sebuah
perusahaan ekspor-impor, bisa perusahaan industri dan perusahaan
negara. Perdagangan luar negeri hanyalah istilah kependekan dari
kegiatan pertukaran antar penduduk suatu Negara dengan penduduk di
Negara lain.
Menurut Bromley dan Thomas (Teori Pegembangan Wilayah Kota),
ada empat faktor yang mempengaruhi pemilihan suatu lokasi pusat
perdagangan salah satunya aksesibilitas ke tempat permukiman (lainnya
reputasi, bentuk fisik dan aksesibilitas ke tempat non komersial).
- Transportasi, meningkatnya kesejahteraan penduduk sangat
memungkinkan untuk memiliki kendaraan, sehingga dapat
melakukan pergerakan dalam jarak yang relatif jauh, dengan adanya
kemacetan di pusat-pusat kota maka timbul kecenderungan adanya
perubahan dalam berbelanja ke daerah pinggiran.
- Perubahan Spasial dan Populasi, adanya kebijaksanaan pemerintah
yang lebih menekankan perkembangan ke arah pinggiran karena
pusat kota telah jenuh, menyebabkan banyak fasilitas perdagangan
dibangun di pinggiran dengan tujuan untuk lebih dekat dengan
konsumen.
- Perubahan karakteristik pekerja.
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- Perubahan Gaya Hidup, dimana kegiatan berbelanja dijadikan
sarana berekreasi.
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan
seperti yang dijelaskan oleh Sukirno (2002) adalah Memperoleh barang
yang tidak diproduksi di daerah yang bersangkutan. Pengalaman empirik
membuktikan bahwa tidak ada daerah yang mampu menghasilkan sendiri
semua barang yang dibutuhkan oleh penduduknya, sehingga konsumen
lokal harus berupaya memperoleh atau membeli barang 15 kebutuhan
tersebut dari daerah lain. Dengan demikian, kegiatan perdagangan
memberi manfaat berupa peluang atau kesempatan bagi konsumen untuk
memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang tidak diproduksi di
daerah setempat.
Memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan oleh suatu daerah.
Ada beberapa daerah yang dapat menghasilkan suatu barang tertentu
dalam jumlah yang banyak, leboh banyak dari jumlah yang dibutuhkan
oleh penduduknya. Apabila kelebihan produksi tersebut dijual atau
dipasarkan kedaerah lain kemungkinan harganya bisa menjadi lebih
tinggi disbanding harga lokal, sehingga produsen bisa memperoleh
keuntungan yang lebih besar. Disamping perluasan pasar ini juga dapat
meningkatkan volume produksi dan memperoleh atau memperluas
kesempatan kerja. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Walupun
suatu daerah dapat menghasilkan jenis barang yang sama dengan yang
dihasilkan oleh daerah lain, tetapi mungkin daerah yang bersangkutan
lebih memilih untuk membeli barang tersebut dari daerah lain. Hal ini
dilakukan untuk lebih mendorong produksi barang lain yang dapat
memberikan keuntungan atau manfaat lainnya yang lebih besar.
Pasar
Pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan
transaksi ekonomi yaitu membeli atau menjual barang dan jasa atau
sumber daya ekonomi atau factor produksi lainnya.
Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur,
hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan
tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa
dijual dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Kegiatan ini
merupakan bagian dari perekonomian.
1. Ciri-ciri Pasar
- Adanya calon pembeli dan penjual.
- Adanya jasa maupun barang yang akan diperjual belikan.
- Adanya proses penawaran dan permintaan oleh kedua pihak.
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- Adanya interaksi antara pembeli dan penjual baik langsung ataupun
tidak langsung.
2. Klasifikasi Pasar
Pasar Berdasarkan Cara Transaksinya
a. Pasar Tradisional
Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para
penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secar langsung.
Barang-barang yang diperjual belikan adalah barang yang berupa
barang kebutuhan pokok.
b . Pasar Modern
Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun
pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung
melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang
(barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara
mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.
Pasar Berdasarkan Waktu Bertemunya Penjual dan Pembeli
a. Pasar Kaget
Pasar kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah
keramaian atau perayaan. Contoh pasar kaget antara lain pada saat
merayakan ulang tahun suatu daerah terdapat pasar malam, dan
sebagainya.
b . Pasar Harian
Pasar harian adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli
yang berlangsung setiap hari dan barang-barang yang diperjualbelikan
merupakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contoh pasar sayurmayur, pasar beras, pasar buah, dan pasar daging.
c . Pasar Mingguan
Pasar mingguan adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan
pembeli yang berlangsung seminggu sekali. Contoh pasar mingguan
yaitu pasar kliwon, pasar pon, pasar wage, pasar pahing, dan pasar legi.
d . Pasar Bulanan
Pasar bulanan adalah pasar yang diselenggarakan satu kali dalam
satu bulan dan biasanya menjual barang-barang tertentu. Pasar jenis ini
sudah jarang ditemukan. Meskipun ada itu hanya terdapat pada daerah
tertentu saja. Contoh: pasar hewan, dan sebagainya.
e. Pasar Tahunan
Pasar tahunan adalah pasar yang diselenggarakan satu kali dalam
satu tahun, dan biasanya bertujuan untuk memperkenalkan produk baru.
Biasanya pasar ini dilakukan pada saat menjelang hari-hari besar.
Contoh pasar tahunan: Pekan Raya Jakarta, Pekan Semalam
dilaksanakan setiap bulan Syawal.
3. Pasar Berdasarkan Tingkatannya (Winardi, 1962 : 182)
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- Pasar Dunia yaitu pasar yang keseluruhan permintaan dan penawaran
yang berhubungan satu sama lainnya meliputi seluruh dunia.
- Pasar Regional atau Pasar Induk, yaitu pasar yang mempunyai fungsi
pelayanan regional dan lokal serta sistem transaksinya secara borongan.
- Pasar Lokal atau Pasar Lingkungan, yaitu memiliki fungsi pelayanan
lingkungan sekitar pasar dan transaksinya eceran.
4. Pasar Berdasarkan Bentuk Kegiatannya
a. Pasar Konkret
Pasar nyata adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjual
belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasar tradisional dan
pasar swalayan.
b. Pasar Abstrak
Pasar abstrak adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawar
barangbarang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung
tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh
pasar online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing.
Agribisnis
Sistem agribisnis merupakan suatu konsep yang dapat diartikan
sebagai semua aktivitas utuh dan komprehensif mulai dari hulu sampai
hilir serta saling terkait satu sama lain. Sistem agribisnis terdiri dari
empat subsistem utama, yaitu :
A. Subsistem Hulu
Adalah pengadaan sarana dan penyaluran sarana produksi pertanian
antara lain terdiri dari benih, bibit, makanan ternak/tumbuhan, pupuk,
obat-obatan hama dan penyakit, serta peralatan pertanian yang dihasilkan
oleh industri sebagai modal kegiatan pertanian.
B. Subsistem Budidaya (On Farm)
Adalah kegiatan penggunaan barang-barang modal dan sumberdaya alam
untuk menghasilkan komoditas pertanian primer, seperti perkebunan,
pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha tanaman hias/obat-obatan.
Pelaku dari subsistem ini adalah produsen teridiri dari peternak, petani,
pengusaha tanaman hias dan lain-lain.
C. Subsistem Hilir (Pengolahan dan Pemasaran)
Adalah kegiatan ekonomi yang mengolah hasil produk usaha tani
menjadi produk olahan kemudian didistribusikan. Sebagian produk
usahatani langsung didistribusikan ke konsumen dan sebagian lagi diolah
terlebih dahulu kemudian didistribusikan ke konsumen. Pelaku dalam
subsistem ini adalah industri skala kecil maupun besar seperti industri
olahan makanan/minuman, industri serat alam, industri biofarmaka, dan
pedagang.
D. Subsistem Pendukung (Supporting System)
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Adalah kegiatan mendukung, melayani, dan menyediakan jasa bagi untuk
subsistem hulu, budidaya, dan hilir. Pelaku dari subsistem ini adalah
lembaga-lembaga antara lain:
- Koperasi
- Perbankan
- Penyuluhan
- Riset dan Pendidikan
- Asuransi
Hubungan antara subsistem hulu – subsistem hilir adalah vertikal yang
artinya saling terkait satu sama lain, jika salah satu subsistem gagal maka
akan berdampak pada subsistem lainnya. Sedangkan hubungan subsistem
pendukung degan subsistem lainnya adalah horizontal yang artinya dari
hulu sampai hilir ada lembaga pendukung untuk kelancaran
berlangsungnya kegiatan agribisnis.
Sub Terminal Agribisnis
Menurut Badan Agribisnis Departemen Pertanian (2004), suatu
lembaga pemasaran hasil pertanian yang berada pada sentra produksi
pertanian yang dilengkapi dengan sarana/prasarana penanganan pasca
panen, sistem informasi dan distribusi komoditas pertanian.
STA menurut Tanjung (2001), merupakan infrastruktur pemasaran
sebagai tempat transaksi jual beli hasil-hasil pertanian baik transaksi fisik
maupun non fisisk yang terletak di sentra produksi. Dengan demikian,
penekanannya adalah bahwa STA merupakan sarana pemasaran yang
dilakukan pada sentra produsen.
Sementara itu, Sukmadinata (2001) memberikan batasan bahwa
STA merupakan suatu infrastruktur pasar, tempat transaksi jual beli baik
dengan cara langsung, pesanan, langganan atau kontrak. STA juga
merupakan wadah yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan
pelaku agribisnis, seperti layanan informasi manajemen produksi sesuai
dengan permintaan pasar, manajemen pengadaan sarana produksi,
manajemen pasca panen (pengemasan, sortasi, grading, penyimpanan)
serta kegiatan-kegiatan lainnya, seperti ruang pamer, promosi,
transportasi dan pelatihan. Tujuan dari STA adalah untuk memperlancar
pemasaran dan mengembangkan agribisnis.
Karakteristik STA dan batasannya, juga dikemukakan oleh
Tambunan (2001), bahwa STA adalah untuk membantu transparansi
pasar dengan cara kompilasi informasi tentang harga, serta jumlah
penawaran dan permintaan yang sangat bermanfaat baik bagi produsen
maupun bagi pihak manajemen pasar sehingga dapat menentukan tujuan
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dan waktu penjualan. Informasi ini memungkinkan produsen mengundur
panen atau menyimpan produknya sampai harga lebih baik atau hingga
fasilitas transportasi tersedia. Selain itu dapat membantu untuk membuat
perencanaan produksi jangka panjang. Secara teoritis, peningkatan
transparansi pasar dapat bertindak sebagai pemicu berfungsinya suatu
pasar, membaiknya persaingan dan meningkatnya adaptasi untuk
memenuhi kebutuhan penawaran dan oportuniti pasar.
Pengelolaan STA, menurut Sukmadinata (2001) dapat dilakukan
oleh koperasi pelaku agribisnis, dalam hal ini petani, nelayan, pengolah
serta pedagang; gabungan dari koperasi pelaku agribisnis dengan
pemerintah daerah atau bahkan bisa dilakukan hanya oleh pemerintah
daerah. Pengelolaan juga dapat dilakukan oleh pengusaha swasta, baik
nasional maupun asing atau bahkan gabungan dari swasta asing dan
nasional dengan koperasi. Begitu pula dengan BUMN dan BUMD serta
gabungan dari pelaku pasar agribisnis lainnya. Dengan demikian dalam
pengelolaannya, STA dapat ditentukan sesuai dengan kepentingan serta
kesepakatan dari para pelaku agribisnis di dalamnya.
Tugas Terminal dan Sub Terminal Agribisnis meliputi antara lain
adalah :
1. Melakukan riset pasar guna menentukan jenis-jenis
komoditas yang potensial untuk dikembangkan oleh petani,
termasuk desain produk dan mutu.
2. Memberikan informasi pasar kepada pelaku agribisnis
khususnya kepada para petani dan pedagang terkait seta
membantu para petani dalam merencanakan pola
tanam/pola produksi.
3. Mempromosikan produk-produk hasil pertanian.
4. Mengembangkan sistem penjualan dan menyelenggarakan
mekanisme penjualan hasil-hasil pertanian.
5. Menyelenggarakan koordinasi antara petani, pemerintah
dan pengusaha terkait dalam mengembangkan usaha
agribisnis.
6. Mengembangkan sistem jaringan pemasaran hasil-hasil
pertanian.
7. Menyelenggarakan pelatihan dan magang bagi pelaku
agribisnis dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha
agribisnis.
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Tahapan fase dan mekanisme pengembangan STA.

Gambar 2.1 Tahapan pengembangan Sub Terminal Agribisnis

Sumber: Departemen Pertanian, 2004
Gambar 2.2 Mekanisme pengembangan Sub Terminal Agribisnis

Sumber: Departemen Pertanian, 2004
2.2.3 Standar Perancangan
2.2.3.1 Peraturan yang berkaitan dengan Judul
RTRW
Bagian Sasaran Wilayah Kabupaten
Pasal 6
(1) Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan
budidaya yang mendukung pengembangan pertanian wilayah
beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian;
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(2) Tersusunnya

rencana dan keterpaduan program-program
pembangunan yang mendukung pengembangan pertanian wilayah
beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian;
Bagian Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 9
(5) Strategi pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada
kawasan potensial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2)
huruf d, meliputi :
b. Menetapkan prioritas pengembangan kawasan agropolitan
dengan mengarahkan pada Kecamatan Ngrambe sebagai Kota
Tani Utama (KTU) sedangkan untuk Kota Tani (KT) dan
Kawasan Sentra Produksi (KSP) adalah desa – desa
disekitarnya dan desa – desa di Kecamatan Sine, Kecamatan
Jogorogo dan Kecamatan Kendal;
(6) Strategi penetapan fungsi wilayah perdesaan melalui
pengembangan produk unggulan perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi :
b. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan
pengolahan hasil;
c. Mendorong eksport hasil pertanian unggulan daerah; dan.
mengembangkan fasilitas sentra produksi pemasaran pada
pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Ngrambe dan
Kecamatan Bringin.
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 51
(3) Arahan pemanfaatan sistem perdesaan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi :
d. Pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan
jaringan di Kecamatan Ngrambe sebagai Kota Tani Utama dan
desa/kecamatan dikawasan sekitarnya sebagai penunjang,
melalui Pengembangan pasar, pengembangan sub terminal
agribisnis, dan pengembangan kelembagaan sistem agribisnis
(penyedian agroinput, pengolahan hasil, pemasaran dan
penyedia jasa).
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Arah Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024
Arah Pembangunan Tahun 2020-2024 Pengembangan teknologi guna
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mewujudkan Kabupaten Ngawi yang sejahtera. Arah Kebijakan
Tahun 2020-2024 :
1. Pemantapan Lumbung Pangan dan Lumbung Energi
Nasional.
2. Pemantapan Pusat Agribisnis.
2.2.3.2 Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
Gambar 2.3 Tema dan topik untuk fokus riset Sosial Humaniora - Seni
Budaya - Pendidikan

Tabel 2.7 Tabel integrasi fokus riset Sosial Humaniora - Seni Budaya
- Pendidikan

Tema pada Perancangan Sub Terminal Agribisnis masuk dalam
tema riset Kajian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia dengan topik riset
Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM yang targetnya yaitu Formula
penguatan kapasitas masyarakat untuk pengelolaan sumber daya agraria.
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2.3 Tinjauan Lokasi
2.3.1 Tinjauan Umum Lokasi/ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur
yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.Secara geografis
Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7° 21’ – 7° 31’ Lintang Selatan dan
110° 10’ – 111° 40’ Bujur Timur. Topografi wilayah ini adalah berupa
dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran
tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo dan Kendal yang terletak di kaki
Gunung Lawu. Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:
Sebelah timur
: Kabupaten Madiun
Sebelah barat
: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen
(Provins Jawa Tengah)
Sebelah utara
: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Provinsi
Jawa Tengah)
Sebelah selatan
: Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan
Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,98 km2, di mana sekitar 39
persen atau sekitar 504,8 km2 berupa lahan sawah. Sesuai dengan Peraturan
Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi tahun 2004, secara administrasi wilayah
ini terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa
tersebut adalah kelurahan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 2.8 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Ngawi
Jumlah
Nama Kecamatan
Desa/Ke
lurahan
Sine
Ngerambe
Jogorogo
Kendal
Geneng
Gerih
Kwadungan
Pangkur
Karangjati
Bringin
Padas

15
14
12
10
13
5
14
9
17
10
12

Luas Wilayah
Administrasi
(%) terhadap
(Ha)
total Administrasi
8,022
6%
5,749
4%
6,585
5%
8,456
7%
5,252
4%
3,452
3%
3,030
2%
2,941
2%
6,667
5%
6,262
5%
5,022
4%
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Sumber:
RPIJM
Bidang
Cipta
Karya
Kabupaten
Ngawi ,
2019 2023

Kasreman
Ngawi
Paron
Kedunggalar
Pitu
Widodaren
Mantingan
Karanganyar
Total

8
16
14
12
10
12
7
7
217

3,149
7,056
10,114
12,965
5,601
9,226
6,221
13,829
129,598

2%
5%
8%
10%
4%
7%
5%
11%
100%

Berdasarkan ketinggian tempat, Kabupaten Ngawi terletak pada
ketinggian antara 47 – 500 meter dpal meliputi Kecamatan Ngawi, Geneng,
Gerih, Padas, Paron, Kasreman, Karangjati, Bringin, Pangkur, Mantingan,
Widodaren, Kedunggalar, Pitu, Karanganyar, Kwadungan dan sebagian
wilayah Kecamatan Sine, Jogorogo, Ngrambe, dan Kendal.Ketinggian antara
500 – 1000 meter dpal meliputi Kecamatan Sine, Ngrambe, Jogorogo dan
Kendal.
Kabupaten Ngawi terletak pada ketinggian antara 53- 3.031 meter dpal.
Kondisi topografi ini jika dikaitkan dengan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha
(WTU) dibedakan atas:
• 25 – 100 dpal (DPAL) seluas 73.398 Ha (53, 63), yang terletak pada
Kecamatan Geneng, Gerih, Karangjati, Kedunggalar, Kendal, Kwadungan,
Mantingan, Ngawi, Padas, Kaserman, Pangkur, Paron, Pitu, Widodaren
dan Bringin.
• 100 – 500 dpal seluas 47.600 Ha (36,73%), meliputi daerah kecamatan
Bringin, jogorogo, karangjati, kendal dan Sine serta sebagian Kecamatan
Geneng, Kedunggalar, Mantingan, Pitu, Widodaren, Ngawi, Ngrambe,
Padas, dan Paron.
• 500 – 1.000 dpal seluas 5.075 Ha (3,92%) terdapat di Kecamatan Jogorogo,
Kendal, Sine dan Ngrambe.
➢ 1.000 dpal seluas 3.515 Ha (2,71%) meliputi kecamtan Jogorogo, Kendal,
Ngrambe dan Sine.
2.3.2 Kriteria Pemilihan Lokasi dan Tapak
Mengacu pada RTRW Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngrambe menjadi
Kota Tani Utama dan Kawasan Agropolitan, serta pengembangan pengelolaan
dan kegiatan agribisnis direncanakan di kecamatan ini.
Kriteria pemilihan tapak dipertimbangkan berdasarkan :
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• Tata guna lahan
• Aksebilitas
• Kondisi lingkungan
• Jaringan utilitas
2.4 Studi Banding Obyek Sejenis
2.4.1 Sub Terminal Agribisnis Mantung, Kabupaten Malang

Gambar 2.4 Sub Terminal Agribisnis Mantung, Kabupaten Malang
Sub Teminal Agrobisnis Mantung merupakan STA yang berada di
Kabupaten Malang. STA ini dibangun pada tahun 2000 dan beroperasi pada
tahun 2004 dengan luas area 2,5 hektar dari 8 hektar yang dimiliki. Unit
pengelola STA Mantung merupakan Lembaga pelaksana teknis operasional
pada dinas pasar. Fasilitas pada Sub Terminal Agribisnis Mantung sebagai
berikut:
- Kios
- Los
- Area parkir & bongkar muat
- Mushola
- Kantor administrasi
- MCK
- Timbangan
- Gudang penyimpanan
- Balai pertemuan
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Gambar 2.5 Site plan Sub Terminal Agribisnis Mantung, Malang

Gambar 2.6 Area bongkar muat
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Gambar 2.7 Los STA

Gambar 2.8 Ruang pengolahan komoditi
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2.4.2 Sub Terminal Agribisnis Jetis, Kabupaten Semarang

Gambar 2.9 Sub Terminal Agribisnis Jetis, Kabupaten Semarang
Sejarah berdirinya STA Jetis berawal dari pasar tradisional Bandungan.
Pembangunan tahap I pada tahun anggaran 1999 – 2000, mulai
dioperasikannya tanggal 16 Juli 2001. Pembangunantahap II pada tahun
anggaran 2001 – 2002, ditempati pada tanggal 3 September 2003. Dengan
luas tanah 10,850 m2, dengan luas bangunan 2060 .m2 STA Jetis merupakan
Solusi alternatif dari makin berkembangnya pasar sayur tradisional
Bandungan. (Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang,
2014). Fasilitas pada Sub Terminal Agribisnis Jetis sebagai berikut:
▪ Area parkir 260 m2
▪ R. Grading 1 Unit
▪ Los sayur 4 Los
▪ Mushola 1 Unit
▪ Kios 85
▪ Kios Kantor 1 Unit
▪ PKL 95 PKL
▪ Aula 2 Unit
▪ Cool Stage 1 Unit
▪ Loket Retr. 2 Unit
▪ MCK 3 Unit
▪ Damkar 1 Unit
▪ Listrik 21.000 Watt
▪ Timbangan 19 Unit
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Gambar 2.10 Site plan Sub Terminal Agribisnis Jetis

Gambar 2.11 Area bongkar muat
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Gambar 2.12 Los/Area transaksi

Gambar 2.13 Los/area transaksi
2.4.3 Kesimpulan Studi Banding
Dari data kedua obyek studi banding tersebut, terdapat kesimpulan sebagai
berikut.
1. Kesimpulan Studi Banding Sub Terminal Agribisnis Mantung,
Kabupaten Malang
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Tabel 2.9 Tabel kesimpulan Studi Banding Obyek 1
KELEBIHAN
KEKURANGAN
• Tatanan massa radial yang • Ketika aktivitas ramai sirkulasi
membuat sirkulasi fleksibel
dalam STA tidak teratur dan
dan pengunjung dapat
terjadi kemacetan pada sirkulasi
mudah mengetahui kemana
kendaraan.
yang akan dia tuju.
• Tidak ada jalan khusus pejalan
• Sirkulasi keluar masuk
kaki untuk pindah dari satu blok
kendaraan dan pejalan kaki
ke blok lain
masing-masing berada di
• Beberpa fasilitas penunjang
jalur yang berbeda.
kurang memadai.
• Fasilitas cukup lengkap
Sumber: Analisa Penulis, 2021
2. Kesimpulan Studi Banding Sub terminal Agribisnis Jetis, Kabupaten
Semarang
Tabel 2.10 Tabel kesimpulan Studi Banding Obyek 2
KELEBIHAN
KEKURANGAN
• Fasilitas lengkap dan
• Pengunjung akan merasakan
memadai
kebingungan karena tidak ada
• Sirkulasi keluar masuk
penunjuk arah.
kendaraan dan pejalan kaki • Struktur pada los terlihat dari
masing-masing berada di
bawah sehingga mengurangi
jalur yang berbeda.
estetika
• Sirkulasi pada area los
• Sirkulasi pada sekitar los macet
memiliki pola linier yang
karena terjadi banyak aktivitas.
membuat sirkulasi
kendaraan dan aktivitas
bongkar muat dapat tertata
Sumber: Analisa Penulis, 2021
2.5 Karakter Obyek
STA di Kabupaten Ngawi ini akan direncanakan tidak hanya merupakan
tempat transaksi jual beli, namun juga merupakan wadah yang dapat
mengakomodasi berbagai kepentingan pelaku agribisnis. Perencanaan STA ini
juga untuk memfasilitasi para petani. Sehingga perekonomian di Kabupaten
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Ngawi tumbuh serta penghasilan petani naik daripada sebelumnya. Maka
perencanaan ini akan menjadikan:
• STA yang memiliki fasilitas yang lengkap sesuai dengan standar
fasilitas STA seperti seperti jual beli, sortasi, grading, penyimpanan,
ruang pamer, transportasi, dan pelatihan.
• STA yang memiliki sirkulasi yang baik dalam menunjang kelancaran
aktivitas distribusi perdagang.
• STA yang memfasilitasi perdagangan dan promosi hasil komoditas
pertanian unggulan yang terdapat di Kabupaten Ngawi.
• STA yang memiliki ruang terbuka hijau yang rindang
• Kata kunci: Ramai, Hijau, Tertata
2.6 Tinjauan Tema/ Pendekatan Perancangan
2.6.1 Pengertian Arsitektur Hijau
Menurut Jimmy Priatman green architecture adalah arsitektur yang
berwawasan lingkungan dan berlandaskan kepedulian tentang konservasi
lingkungan global alami dengan penekanan pada efisiensi energi (energyefficient), pola berkelanjutan (sustainable), dan pendekatan holostik (holistic
approach). Bertitik tolak dari pemikiran disain ekologi yang menekankan
pada saling ketergantungan (interdependencies) dan keterkaitan
(interconnectedness) antara semua sistim (artifisial maupun natural) dengan
lingkungan lokalnya dan biosfeer. (Priatman, 2002).
Menurut Abimanyu Takdir Alamsyah green architecture adalah tema
rancangan arsitektural atau produk pewujudan karya arsitektur yang
berwawasan lingkungan, peduli terhadap kelestarian alam, mendukung
keberlanjutan atau mengutamakan konservasi lingkungan, mengupayakan
efisiensi material maupun penggunaan energi dalam skala lokal atau global,
bersifat holistik baik secara ekologis maupun antropologis, dalam konteks
arsitektural maupun aspek lain yang berkaitan dengannya. Menurutnya,
green architecture adalah sebutan bagi arsitektur yang membumi, cerminan
hasil pemikiran arsitektural atau setiap karya arsitek, baik secara konseptual
maupun secara naluriah, apabila ia peduli kepada tempat dimana ia hidup,
baik secara ekologis maupun antropologis sebagai suatu kesatuan unum inse
bukan unum ordinis. (Alamsyah, 2008).
Menurut Brenda dan Robert Vale mengemukakan enam (6) prinsip
green architecture, yaitu; Pemeliharaan energi, Pemanfaatan iklim,
Penghargaan terhadap pengguna bangunan, Meminimalkan sumber daya
baru, Penghargaan terhadap tapak bangunan, dan Holistik. (Vale, Brenda,
1991).
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Menurut Adi Purnomo, meneladani kepedulian pada bumi dalam
gerakan green architecture dapat dengan memahami faktor-faktor berikut
ini :
1. Mengoptimalkan kaidah-kaidah fisika bangunan untuk menghemat
energi.
2. Mengoptimalkan vegetasi.
3. Meminimalisir penggunaan kayu.
4. Menghindari pemakaian bahan kimia dalam bangunan.
5. Menanam air dan memperbaiki polutan rumah tangga. (For life, people
and planet - Rumah Bumi Manusia.mht, 2007).
Menurut Michael Crosbie, arsitektur bekerja dengan lingkungan binaan
untuk ditempati manusia. Adalah merupakan suatu tantangan untuk
menjawab tiga karakteristik “natural design” di lingkungan binaan dalam
“Green Architecture”. Karena alasan “green” merupakan hal yang saling
bergantung satu dengan yang lainnya dan keputusan dari keadaan yang
semakin rumit perlu mendapat perhatian, pemahaman prinsip-prinsip di
bawah ini tidak dapat di elakkan akan saling tumpang tindih. (Michael,
Crosbie, 1994).
Green architecture adalah sebuah proses perancangan dalam
mengurangi dampak lingkungan yang kurang baik, meningkatkan
kenyamanan manusia dengan meningkatkan efisiensi, dan pengurangan
penggunaan sumber daya, energi, pemakaian lahan, dan pengelolaan sampah
efektif dalam tataran arsitektur. (Kwok Allison dalam Ming Kok, Cheah,
2008).
2.6.2 Interpretasi Tema/ Pendekatan Perancangan
Hubungan Tema Arsitektur hijau dengan Perancangan Sub Terminal
Agribisnis di Kabupaten Ngawi terletak pada cara menangani semua yang
terjadi di permukaan bumi ini dengan cara arsitektural. Karena arsitektur
adalah salah satu pemeran utama sebagai penyebab dan penanggung jawab
atas segala perubahan dimuka bumi serta terjadinya pemanasan global atau
global warming menuntut para arsitek untuk menghasilkan karya desain
yang ramah lingkungan atau lebih dikenal dengan rancangan Arsitektur
Desain hijau atau “green design”. Salah satu cara yang paling tepat untuk
menangani dampak pergantiaan iklim ini dalam bidang arsitektur ialah
dengan cara menerapkan konsep ”Green Architecture”. Karena dengan cara
ini segala dampak perusakan alam, penghematan energi dan lain – lainya
dapat ditekan. Terlebih dengan melihat lokasi Sub Terminal Agribisnis yang
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berada di kawasan persawahan, maka sangatlah tepat STA ini menerapkan
tema Arsitektur hijau.
2.6.3 Studi Literatur Tema/ Pendekatan Perancangan Sejenis
2.6.3.1 Nanyang Technological University, Singapura
Bangunan ini menggunakan Fasad kaca yang dapat mengurangi
dampak buruk radiasi dan panas matahari sehingga suhu ruangan terjaga
namun tidak mengurangi natural view dan pencahayaan yang efektif pada
bangunan.
Bangunan ini juga terkenal karena adanya Green roof yang
melengkung di atas bangunan yang berfungsi sebagai ruang terbuka
hijau. Ruang ini difungsikan sebagai tempat berkumpul yang indah di
tengah suasana kota yang padat.
Atap pada bangunan ini juga berfungsi sebagai insulasi termal dan
penangkap air hujan yang kemudian digunakan untuk irigasi di area
lansekap bangunan. Secara desain rumput yang ditanam pada atap juga
menjadi bentuk penyesuaian pola yang menyatu dengan lingkungan
sekitar.

Gambar 2.14 Nanyang Technological University, Singapura
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Gambar 2.15 Site plan, Nanyang Technological University

Gambar 2.16 Perspektif, Nanyang Technological University
2.6.3.2 Asian Crossroads Over the Sea (ACROS)
Asian Crossroads Over the Sea (ACROS) Fukuoka Prefectural
International Hall merupakan contoh terbaik dari integrasi tanaman ke
dalam bangunan. Dibuka pada tahun 1995, bangunan ini menjadi pusat
kebudayaan di pusat kota Fukuoka, Jepang. Bangunan 14 lantai ini
dirancang oleh Emilio Ambasz. Bagian atap bangunan dirancang secara
berundak dan memiliki kebun yang diisi oleh berbagai jenis tanaman.
Bangunan ini menampung lahan hijau dengan luas 100.000 meter persegi
di 15 teras bangunan. Kebun ini terdiri dari 50.000 tanaman dari 120
spesies yang berbeda. ACROS Fukuoka merupakan salah satu solusi
masalah perkotaan dengan memanfaatkan setiap lahan yang tersedia
sebagai ruang terbuka.
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Gambar 2.17 Perspektif, Asian Crossroads Over the Sea (ACROS)
2.6.3.3 Kesimpulan Studi Banding Tema Sejenis
Dari dua studi banding sesuai tema tersebut dapat disimpulkan
penerapan arsitektur bangunan terhadap masing-masing objek berbeda
satu sama lain. Hal tersebut dapat dikarenakan penyesuaian dengan
fungsi, kondisi tapak, iklim dan kebutuhan dari obyek tersebut.

