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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 Latar Belakang 1.1

Pertanian dalam arti luas terdiri dari lima sektor, yaitu tanaman pangan, 

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kelima sektor pertanian tersebut 

bila ditangani dengan serius sebenarnya akan mampu memberikan sumbangan yang 

besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia mendatang. Salah satu cara 

penanganannya yaitu dengan berorientasi pada bisnis pertanian atau agrobisnis 

(Soekartawi, 1999). Kopi merupakan salah satu komoditas yang masuk dalam sector 

perkebunan dan saat ini pertumbuhan segmentasi pasar Kopi di Kota/Kota Kediri 

provinsi Jawa Timur sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah. 

Dominasi arabika di industri kopi Kediri bukan tanpa sebab. Kopi jenis ini 

secara karakteristik cocok dengan topografi Kediri yang merupakan daerah 

pegunungan tapi tidak terlalu tinggi. Kopi jenis arabika ini bisa tumbuh subur pada 

ketinggian 700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sementara yang jenis robusta 

malah lebih rendah lagi. Sudah bisa ditanam di ketinggian 300 mdpl. Di perkebunan 

milik PTPN XII, luas kebun kopi arabika sekitar 20 hektare. Sementara untuk jenis 

robusta mencapai 280 hektare. Kebun kopi yang dikelola oleh PTPN XII ini 

memiliki kualitas tingkat satu. Kopi dengan kualitas tinggi, fase sortasi adalah yang 

terpenting. Kopi Satak milik PTPN XII ini disortir menjadi dua macam mutu. Untuk 

kopi yang bagus dan lolos tahap sortasi menjadi mutu satu. Sedang sisanya menjadi 

mutu empat. 

Program Pengembangan Kawasan Agroindustri di kota/Kota Kediri 

merupakan salah satu program-pengembangan kawasan strategis provinsi Jawa 

Timur. Hal ini didasarai karena Kediri memiliki potensi perkebunan kopi yang 

tinggi dengan banyak varietas yang dapat dibudidayakan pada perkebunan tersebut. 

Agroindustri merupakan suatu kegiatan industri yang memanfaatkan produk primer 

hasilpertanian sebagai bahan baku untuk diolah sehingga menjadi produk baru baik 

setengah jadi (contoh: green beans) maupun produk jadi (contoh: roasted bean). 

Agroindustri memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyrarkat 

lokal yang tinggi karena pangsa pasar yang besar dalam produk nasional. 

Agroindustri juga dapat meningkatkan kecepatan transformasi struktur ekonomi dari 

sektor pertanian ke sektor industri. Pengembangan agroindustri menjadi penting 

untuk mencapai beberapa tujuan yaitu:  menarik dan mendorong munculnya industri 

baru di sektor pertanian, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien 

dan fleksibel, menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki pembagian pendapatan 

(Hardinsyah, 2000). 
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Agroindustri kopi merupakan industri yang mengolah kopi sebagai bahan 

baku dasar menjadi berbagai produk olahannya(derived product). Agroindustri kopi 

pada umumnya menggunakan bahan baku biji kopi Arabika dan Robusta dengan 

komposisi perbandingan tertentu. Penerimaan devisa lebih banyak diperoleh dari 

produk segar (primer) yang relatif memberi nilai tambah kecil dan belum 

mengandalkan produk olahan (hilir) yang dapat memberikan nilai tambah lebih 

besar, walaupun pada akhir-akhir ini ekspor produk olahan telah semakin besar. 

Dengan mengekspor produk primer, maka nilai tambah yang besar akan berada di 

luar negeri, padahal sebaliknya bila Indonesia mampu mengekspor produk 

olahannya, maka nilai tambah terbesarnya akan berada di dalam negeri (Azhari, 

2004).  

Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) Kota Kediri, ada 919 

hektare lahan perkebunan kopi di sini. Berada di 16 dari 26 kecamatan. Dengan 

dominasi jenis robusta. Urutan kedua adalah Kecamatan Puncu, 169 hektare. 

Kemudian Kecamatan Kepung 103 hektare. Yang lain, tersebar mulai Ngancar, 

Ringinrejo, Kras, Ngadiluwih, Kandat, Wates, Plosoklaten, Gurah, Pare, Mojo, 

Semen, termasuk area perkotaan seperti Banyakan dan Grogol. 

Namun pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19, produksi petani kopi 

mengalami penurunan hingga 50 persen. Hal tersebut terlihat dari hasil produksi 

petani yang hanya 1,5 kwintal/hektare dari biasanya yang bisa menghasilkan 3 

kwintal/hektare. Selain karena kondisi pasar yang menurun juga karena cuaca yang 

tidak menentu. Kurangnya edukasi pada para pegiat kopi dalam penanganan 

masalah cuaca, hilirsasi, pensortiran, dan pengolahan pascapanen yang tidak sesuai. 

Hingga menyebabkan banyak beans cacat (tidak layak jual) yang mana angka 

maksimal untuk beans defect adalah 11%. Namun keadaannya melebihi dari angka 

tersebut. Hal ini yang mengakibatkan juga nilai ekspor perkebunan kopi di Kediri 

menurun. Maraknya ahli fungsi lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian kemudian 

tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Akhirnya membuat 

banyak petani, pekebun, dan berbagai SDM lain yang bergantung pada penghidupan 

agraris beralih profesi dan ketimpangan mulai terjadi. Sehingga angka impor kopi 

justru lebih tinggi dari pada ekspor karena kebutuhan akan kualitas dan kuantitas 

yang semakin meningkat. 

Ekspor kopi Indonesia dari Januari sampai Mei 2020 menunjukkan tren 

penurunan. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), pada Mei 2020 nilai 

ekspor kopi Indonesia sebesar USD 44,7 juta atau turun USD 26,4 juta jika 

dibandingkan dengan Januari 2020 (Detik.com, 2020). Kurangnya pengembangan 

dengan cara edukasi, sosialisasi, dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan 

pegiat kopi ini melahirkan kesenjangan akhirnya potensi SDA perkebunan kopi 

Kediri yang tinggi berbanding terbalik dengan SDM. Padahal perkebunan kopi di 

Kediri memiliki potensi yang besar dimana tercatat kebun kopi di Kediri telah 
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berhasil menghasilkan rata – rata 800 kg/ha/th dan hasilnya telah diekspor (Radar 

Kediri, 2020). Ekspor kopi Indonesia dari Januari sampai Mei 2020 menunjukkan 

tren penurunan. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), pada Mei 2020 

nilai ekspor kopi Indonesia sebesar USD 44,7 juta atau turun USD 26,4 juta jika 

dibandingkan dengan Januari 2020. 

Padahal berdasar pengamatan yang dilakukan oleh Asosiasi Daerah Penghasil 

Kopi Daerah (ADKI) menunjukkan bahwa tanah di Kediri memiliki potensi yang 

lebih untuk membudidayakan varietas kopi Arabica dan robusta yang lebih baik lagi. 

Hal itu didasari karena masih belum tercapainya system yang terintegrasi pada mata 

rantai produksi hingga konsumsi dari perkebunan kopi di Kediri. Perbaikan rantai 

alur kegiatan tersebut harus diperbaiki, mulai dari ketika pascapanen maka green 

beans akan dibawa kemana melalui jalur apa dan ketika dalam perjalanan juga harus 

dipertimbangkan fasilitas apa agar dapat menyimpan benih hijau tersebut agar tetap 

optimal. Kemudian ketika sampai di fasilitas tersebut bagaimana alur proses 

selanjutnya ketika diproses menjadi produk jadi (roasted beans) apakah jalurnya 

sama seperti lajur dari kebun ke tempat produksi atau menggunakan jalur lain agar 

roasted beans bisa terdistribusi dengan baik. Hal ini yang perlu diperbaiki dan 

dikembangkan agar dengan terciptanya system alur – jalur yang terintegrasi dapat 

membuat nilai kopi menjadi optimal. Mulai dari pascapanen hingga siap konsumsi.  

Karena minimnya edukasi dan sosialisasi itu lah banyak petani kopi pada 

penerapannya tidak melakukan standar prosedur yang benar hingga mengakibatkan 

turunnya kualitas kopi hasil olahan dari perkebunan kopi di Kediri. Sebagai contoh 

hasil survey yang dilakukan oleh Dispertabun menyebutkan petani belum 

melakukan proses sortasi dengan benar. Banyak yang mencampur tanpa 

memisahkan warnanya. Padahal, biji kopi hijau, kuning, dan merah memiliki rasa 

berbeda (radarkediri.jawapos.com, 2018). 

 Oleh sebab itu pembangunan fasilitas agroindustri kopi di Kediri sangat lah 

penting. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) dalam misi butir kedua yang berbunyi, “Mewujudkan Kota Kediri Sebagai 

Pusat Industri, Jasa, Perdagangan, dan Pariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing”. 

melalui butir poin kesepuluh dengan bunyi “Terwujudnya perekonomian yang 

berdaya saing berbasis agrobisnis”.  

Jadi pada tugas perancangan kali ini adalah membuat sebuah solusi, dimana 

para pegiat kopi baik mulai dari petani hingga penyeduh kopi di Kediri dapat 

mengoptimalkan SDM dan SDA nya. Untuk memiliki daya saing yang kuat dan 

hasil sumber bumi yang berkualitas. Hingga dapat terciptanya lapangan kerja yang 

luas dan mampu mengoptimalkan sepenuhnya potensi SDA dan SDM di sekitarnya. 

Perancangan Agroindustri Kopi adalah ide yang dapat menjadi solusi dari isu 
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permasalahan yang terjadi di Kediri. Dalam ide Perancangan Agroindustri ini 

diharapkan dapat menjadi penyelesaian permasalahan yang ada. 

 

 Identifikasi dan Rumusan Masalah 1.2

 Identifikasi Masalah 1.2.1

  Kurangnya pengembangan dan pembinaan SDM mengakibatkan 

ketimpangan dengan SDA sehingga pemanfaatan potensi perkebunan kopi 

di Kediri belum optimal. Potensi kawasan agroindustri kopi untuk 

memberikan kesempatan kerja baru juga menjadi belum termanfaatkan. 

 

 Rumusan Masalah 1.2.2

  Tantangan utama dalam sistem deteksi pemakaian masker ini adalah 

bagaimana mengenali sebuah gambar sesorang memakai masker dan tidak 

memakai masker yang dapat mengetahui pemakaian masker secara benar 

atau tidak. Sehingga permasalahan utama yang diselesaikan pada penelitian 

ini adalah:  

1. Fasilitas apa yang sesuai dalam menunjang berlangsungnya kegiatan 

pengembangan agroindustry kopi di Kediri? 

2. Bagaimana cara agar fasilitas tersebut dapat menunjang penuh potensi 

SDM dan SDA dalam agroindustry kopi di Kediri? 

3. Bagaimana konsep arsitektural untuk kawasan Agroindustri Kopi di 

Kediri yang sesuai dengan tujuan dapat mengoptimalkan antara SDM  

kopi dan SDA kopi di Kediri? 

 Tujuan 1.3

 Tujuan Umum 1.3.1

Menjadikan suatu fasilitas dalam momentum pengembangan 

agroindustry sector pertanian kopi di Kediri sebagai peran utama 

menjadikan wadah untuk berlangsungnya ekosistem berkelanjutan tersebut. 

 

 Tujuan Khusus 1.3.2

a) Mengidentifikasi kebutuhan dalam kegiatan pengembangan sector 

agroindustry kopi di Kediri. 

b) Menyiapkan fasilitas untuk menunjang kebutuhan kegiatan 

pengembangan sector agroindustry kopi di Kediri yang terintergrasi 

c) Merancang fasilitas yang tepat guna serta memiliki nilai optimal yang 

baik mulai dari segi venustas, fimitas, dan utilitas. 
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d) Menjadi solusi dari permasalahan pengembangan budi daya kopi yang 

ada di Kediri. 

 

 Batasan Proyek 1.4

Proyek yang akan dilakukan perancangan adalah sebuah kawasan pertanian 

dan perkebunan alam berupa lahan pertanian dan perkebunan yang berada di daerah 

kota Kediri, Kecamatan Ngadiluwih, rencana perancangan sebuah objek agroindustri 

sehingga memiliki fasilitas produksi yang memadai dengan alur produksi yang jelas 

dan tertata, memprioritaskan kemajuan dan pengembangan sektor agraris di Kediri 

dalam bidang komoditas kopi dan objek agroindustri yang memiliki sirkulasi pejalan 

kaki maupun kendaraan yang sama baiknya.  

Proyek ini memiliki beberapa batasan yaitu: 

a. Batasan sasaran proyek 

Sasaran proyek ini ditunjukan kepada : 

 Masyarakat dan wisatawan lokal, dan para pedagang kaki lima, pelaku 

usaha penginapan dan pelaku usaha rumah makan lokal kabupaten. 

 Masyarakat atau wisatawan, dan pelaku usaha penginapan dan pelaku 

usaha rumah makan luar kabupaten. 

b. Batasan lingkup proyek 

Fasilitas yang dirancangkan dalam kawasan : 

 Fasilitas pra – pasca produksi untuk pelaku pegiat kopi Kediri. 

 Fasilitas wisata – edukasi yang ditujukan dalam kawasan agroindustri. 

 Fasilitas maintenance sebagai penjaga dan pengendali aktivitas 

operasional kawasan.  

 Sistematika Penulisan 1.5

 BAB I PENDAHULUAN 1.5.1

  Berisi tentang kajian latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

sasaran,batasan, dan sistematika pembahasan dalam penataan kawasan 

wisata Telaga Sarangan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1.5.2

Berisi pembahasan secara umum dan khusus yang bersumber dari 

literature-literatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penataan 

kawasan wisata, aspek legal, dan studi banding objek.  

 

 BAB III METODOLOGI 1.5.3

Berisi tentang metode alur pemikiran dan penjelasan dari alur 

pemikiran dalam perancangan kawasan agroindustri kopi di Kota Kediri. 
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 BAB IV DATA DAN ANALISA 1.5.4

Berisi tentang kajian pengertian dan batasan proyek, tinjauan 

kondisi lokasi, studi kasus, konsep dasar, analisa internal, analisa eksternal, 

analisa bangunan, konsep arsitektural dan analisa terapan konsep.  

 

 BAB V KONSEP RANCANGAN 1.5.5

  Berisi konsep rancangan yang diaplikasikan pada objek seperti 

konsep dasar, konsep eksternal, konsep internal dan konsep bangunan. Dan 

juga berisi tentang penjabaran tema/pendekatan, ide bentuk dan proses 

transformasi 

 

 BAB VI DRAFT HASIL RANCANGAN 1.5.6

Berisi tentang penjabaran proses transformasi dan pengolahan tahap 

dan bangunan 3D blok plan. 
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 Kerangka Fikir Perancangan 1.6

 

 

 

1Gambar 1.1 Kerangka Fikir Perancangan 
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