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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 Pengertian Judul 2.1

Fungsi : Kawasan agroindustri kopi 

Aksi : Perancangan kawasan 

Lokasi : Jl. Thamrin, Krajan, Dukuh, Kec. Ngadiluwih, Kediri, 

Jawa Timur 64171 

 

Judul pada proposal ini adalah Perancangan Kawasan Agroindustri Kopi di 

Kota Kediri Yaitu merupakan perencanaan sebuah kawasan dengan mengutamakan 

fasilitas yang menunjang di bidang riset, produksi, edukasi, dan fungsi turunan 

wisata akan pengembangan kopi yang merupakan kawasan buatan. Berikut uraian 

pemahaman berdasarkan judul antara lain: 

1. Perancangan 

Menurut beberapa ahli di bidangnya, perancangan didefinisikan secara 

berbeda-beda. Berikut beberapa definisi dari perancangan yang dijelaskan oleh para 

ahli. 

Perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan 

dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta didalamnya 

melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga 

keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Soetam Rizky (2011 : 

140). 

Perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau 

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh 

dan berfungsi. Syifaun Nafisah (2003:2). 

Jadi kesimpulan dari penulis tentang perancangan adalah sesuatu yang 

sebelumnya tidak ada, kemudian mengalami proses susunan menurut tahapan ilmiah 

tertentu untuk mencapai tujuan yg ditetapkan dalam pelaksanaan penulisan. 

2. Kawasan 

Menurut beberapa ahli di bidangnya, perancangan didefinisikan secara 

berbeda-beda. Berikut beberapa definisi dari perancangan yang dijelaskan oleh 

para ahli. 

Kawasan merupakan wilayah dalam batasan fungsional tertentu. Menurut 

Undang-undang No. 26 pada tahun 2007 mendefinisikannya sebagai wilayah yang 

memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 

Wilayah adalah suatu area yang mempunyai kondisi fisik yang 

sama/homogen. W. I. G. Joerg (2002). 
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Jadi kesimpulan dari penulis tentang kawasan adalah suatu area yang 

memiliki kesamaan fungsi dan aksi yang tercakup pada suatu area tertentu dengan 

memiliki karakteristik yang sama dan memiliki peran sebagai suatu pelindung atau 

pembudidaya atas perkembangan di area tersebut. 

3. Agroindustri 

Menurut beberapa ahli di bidangnya, agroindustri didefinisikan secara 

berbeda-beda. Berikut beberapa definisi dari perancangan yang dijelaskan oleh 

para ahli. 

Pengertian agroindustri merupakan pabrik yang mengelola bahan baku hasil 

pertanian termasuk tanaman, ternak, dan tanah menjadi olahan produk di antara 

intermediate produk ataupun produk akhiran. Arifin  (2004). 

Agroindustri adalah industri yang berperan dalam menyediakan bahan baku 

dari hasil produk pertanian dan berperan dalam pengembangan sebagai kelanjutan 

dari pembangunan di bidang pertanian. Agroindustri berperan penting dalam 

pengembangan dan pembangunan pertanian. Hal itu dapat dilihat dari peranan 

menambah pendapatan, menyediakan lapangan pekerjaan, dan menambah devisa 

serta mendukung pertumbuhan industri lain. Soekartawi (2000). 

Jadi kesimpulan dari penulis tentang agroindustry adalah kegiatan yang 

memanfaatkan hasil pertanian (dalam judul ini; kopi) sebagai bahan baku, 

merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut yang 

pemanfaatannya dilakukan  secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan 

persediaannya dengan tetap memelihara dan  meningkatkan kualitas 

keanekaragaman dan nilainya agar tetap terjaga kelestariannya. 

4. Kopi 

Kopi adalah sebuah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai 

dan dihaluskan menjadi bubuk. Pemrosesan kopi sebelum dapat diminum melalui 

proses panjang yaitu dari pemanenan biji kopi yang telah matang baik dengan 

cara mesin maupun dengan tangan kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dan 

pengeringan sebelum menjadi kopi gelondong. Proses selanjutnya yaitu 

penyangraian dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah penyangraian, biji 

kopi digiling atau dihaluskan menjadi bubuk kopi sebelum kopi dapat diminum. 

Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji 

tanaman kopi. Kopi digolongkan ke dalam famili Rubiaceae dengan genus 

Coffea. Secara umum kopi hanya memiliki dua spesies yaitu Coffea arabica dan 

Coffea robusta (Saputra E., 2008). 

 

Jadi kesimpulan dari penulis tentang kopi adalah suatu minuman yang di 

dalamnya terdapat proses dan dedikasi dalam pengolahannya sebelum menjadi 

minuman mulai dari seeding, farming, roasting, hingga brewing hingga semua 

tahapan tersebut terkaji dan dapat mengasilkan suatu minuman yang terekstraksi 

dengan baik. 
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5. Di Kota Kediri 

Kota Kediri terletak pada 7° 36°12°- 80 0° 32° lintang Selatan dan 111° 47° 

5°- 1120 18° 20° bujur Barat. Sedangan luas wilayah Kota Kediri secara 

keseluruhan sekitar 1.386.05 km²(138.605 Ha). Terbagi menjadi 23 Kecamatan, 344 

desa/kelurahan, 2.084 Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Secara administrasi. Kota 

Kediri berbatasan dengan: Sebelah Utara, Kota Nganjuk dan Kota Jombang; Sebelah 

Selatan, Kota Blitar dan Kota Tulungagung; Sebelah Timur, Kota Malang dan Kota 

Jombang; Sebelah Barat, Kota Nganjuk dan Kota Tulungagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Gambar 2.1 Peta kediri 

 

 Studi Literatur 2.1.1

Fungsi : Kawasan agroindustri kopi 

Aksi : Perancangan kawasan 

Lokasi : Jl. Thamrin, Krajan, Dukuh, Kec. Ngadiluwih, Kediri, 

Jawa Timur 64171 

Pemahaman Fungsi   : Kawasan agroindustri 

 

Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak 

produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai 

penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling 

berhubungan (interelasi) produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, 

pendanaan, pemasaran dan distribusi produk pertanian. Dari pandangan para pakar 

sosial ekonomi, agroindustri (pengolahan hasil pertanian) merupakan bagian dari 

lima subsistem agribisnis yang disepakati, yaitu subsistem penyediaan sarana 

produksi dan peralatan. usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, sarana dan 

pembinaan. Agroindustri dengan demikian mencakup Industri Pengolahan Hasil 

Pertanian (IPHP), Industri Peralatan Dan Mesin Pertanian (IPMP) dan Industri Jasa 

Sektor Pertanian (IJSP). 
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Macam – macam Agroindustri 

Pembagian macam – macam agroindustry disebutkan dalam antara lain: 

1. IPHP Tanaman Pangan, termasuk di dalamnya adalah   

bahan pangan kaya karbohidrat, palawija dan tanaman hortikultura. 

2. IPHPTanaman Perkebunan,meliputi tebu, kopi, teh, karet, kelapa, kelap

a sawit, tembakau, cengkih, kakao, vanili, kayu manis, kopi dan lain-

lain. 

3. IPHP Tanaman Hasil Hutan, mencakup produk kayu olahan dan non 

kayu seperti damar, rotan, tengkawang dan hasil ikutan lainnya. 

4. IPHP Perikanan, meliputi pengolahan dan penyimpanan ikan dan 

hasil laut segar, pengalengan dan pengolahan, serta hasil 

samping ikan dan laut. 

5. IPHP Peternakan, mencakup pengolahan daging segar, susu, kulit, dan 

hasil samping lainnya. 

Syarat Agroindustri 

Seperti dikemukakan Ghandi dan Jain (2011), faktor kunci sukses model 

pengembangan agroindustri harus memenuhi syarat:  

1. Menciptakan insentif bagi petani untuk memproduk bahan baku sesuai 

kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan dan memasok produk sesuai 

ketetapan kontrak. 

2. Menyediakan input dan teknologi pertanian yang dibutuhkan dan 

memastikan siapa yang menanggung biaya dan risiko. 

3. Mampu mengakses teknologi pengolahan berkualitas tinggi. 

4. Memperhatikan perubahan permintaan pelanggan melalui pasar cerdas 

yang efektif 

5. Menarik modal investasi 

6. Memperhatikan isu – isu pemilikan, oraganisasi, manajemen dan 

kendali mutu. 

Menurut ADB (2010) sukses kemitraan agroindustry harus didukung oleh: 

1. Riset yang kuat di sector pertanian dan dukungan teknologi untuk 

agroindustry 

2. Mendorong investasi oleh sector swasta 

3. Dukungan dan fasilitasi terhadap pengembangan agroindustry 

4. Peningkatan kemitraan 

5. Pengembangan institusi agroindustri, dan 

6. Kebijakan pemerintah yang kondusif 

Dengan demikian integrasi agroindustry memiliki beberapa elemen kunci 

yaitu: (1) investasi, (2) insentif, (3) riset, inovasi, dan teknologi, (4) kemitraan 

dan organisasi, (5) dukungan kebijakan, dan (6) partisipatif. Dari sini dapat 
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dibangun teori integrasi agroindustir secara vertical dan horizontal dengan 

melibatkan berbagai pihak seperti disajikan pada gambar di bawah ini. 

 

2Gambar 2.2 Teori Integrasi Agroindustri 

 

Pemahaman aksi : Penataan kawasan 

Penataan kawasan adalah proses penataan di suatu wilayah yang  dilakukan 

bersamaan dengan upaya menciptakan suatu sistem yang komprehensif terkait 

aktivitas yang berlangsung di kawasan, dengan memperhatikan kualitas 

lingkungan hidup di dalamnya.  

Objek agroindustri memerlukan penataan pada sector alur produksi, 

distribusi, hingga konsumsi agar system agroindustri dapat terintegrasi dengan 

baik dan efektif. 

Pemahaman lokasi : Kota Kediri 

Adalah wilayah Kota kediri terletak pada equatoial antara 7° 36°12°- 80 0° 

32° lintang selatan dan 111° 47° 5°- 1120 18° 20°bujur barat. Sedangan luas 

wilayah Kota Kediri secara keseluruhan sekitar 1.386.05 km²(138.605 Ha). 

Terbagi menjadi 23 Kecamatan, 344 desa/kelurahan, 2.084 Rukun Warga dan 

Rukun Tetangga. Secara administrasi. Dengan batasan wilayah meliputi:  

 Sebelah Utara  :Kota Nganjuk dan Kota Jombang;  

 Sebelah Selatan :Kota Blitar dan Kota Tulungagung;  

 Sebelah Timur  :Kota Malang dan Kota Jombang;  

 Sebelah Barat  :Kota Nganjuk dan Kota Tulungagung 

Topografi 

Kota Kediri secara Kondisi topografi wilayah Kota Kediri relatif datar, yaitu 

pada kemiringan antara 0 s/d 40 dan sebagian besar merupakan dataran rendah 

dengan kemiringan antara 0-2% seluas 5,737 Ha atau 90,49%. Mayoritas 
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ketinggian wilayah Kota Kediri (80,17%) berada pada 63m sampai 100m dari 

permukaan laut yang terletak sepanjang sisi kiri dan kanan Kali Brantas. 

Kemiringan tanah Kota Kediri terbagi atas: 

 Ketinggian antara 15-40% berada di kawasan Gunung Maskumambang 

 dengan ketinggian 300 mdpl dan Gunung Klotok 672 mdpl di bagian barat 

 Kecamatan Mojoroto.  

 Untuk Kecamatan Kota kondisi topografinya mayoritas berada pada 

 kemiringan 0-2%.  

 Untuk Kecamatan Pesantren kondisi topografi wilayah relatif datar, yaitu 

 pada kemiringan antara 0 s/d 15% dengan ketinggian lebih kurang 67mdpl. 

Geologi 

Secara geologi wilayah Kota Kediri terdiri atas berbagai macam jenis batuan 

dan tanah. Berdasarkan Geologi Lembar Kediri yang disusun oleh Departemen 

Pertambangan dan Energi, dinyatakan bahwa tataan stratigrafi terdapat batuan 

sedimen, batuan gunung api dan alluvium yang diperkirakan berumur plitosen 

awal hingga resen. Berikut penjelasan sebagian wilayah kecamatan di Kediri:  

 Kecamatan Mojoroto yaitu Kelurahan Dermo, Mrican, Gayam, Bujel, 

 Sukorame, Pojok, Ngampel, Mojoroto, Bandar Lor, Bandar Kidul, 

 Banjarmlati dan Tamanan memiliki endapan alluvium yang terdiri atas 

 elemen kerakal, kerikil, pasir lempung, lumpur, dan sisa tumbuhan. 

 Bahannya berwarna kelabu-kuning keruh-kehitaman, mudah lepas atau 

 gembur.Pada wilayah 

 Kecamatan Kota, jenis batuan yang ada adalah tuf vulkan 

 intermedier dengan kedalaman lebih dari 25 cm dan bertekstur tanah halus. 

 Sedangkan untuk wilayah 

 Kecamatan Pesantren, berdasarkan jenis batuannya termasuk dalam jenis 

 batuan endapan lahar yang sebagian besar dari Gunung Kelud dan sebagian 

 kecil dari Gunung Anjasmara dan Gunung Kawi-Butak. Endapan lahar ini 

 melampar pada kaki gunung, lereng gunung dan lembah sungai dan diduga 

 berupa lahar panas, lahar dingin dan lahar longsoran. Jenis batuan ini 

 memiliki ketebalan puluhan sampai ratusan meter. Memiliki kedalaman 

 efektif tanah lebih dari 25 cm dan bertekstur halus. 

Jenis tanah di wilayah Kota Kediri adalah alluvial coklat kelabu dan 

mediteran. Sesuai dengan karakteristik jenis tanah tersebut, yaitu tanah alluvial, 

memiliki sifat fisik diantaranya memiliki daya adsorbs tinggi, permeabilitas 

rendah dan kepekaan erosinya besar. Disamping itu, tanah alluvial banyak 

dijumpai di kawasan datar (kemiringan rendah), jadi erodibilitasnya yang tinggi 

tidak berpengaruh pada kemungkinan terjadinya erosi. Namun karena memiliki 

permeabilitas rendah, maka pembangunan di atas tanah alluvial memerlukan 

perencanaan sistem drainase yang cermat agar tidak terjadi genangan yang dapat 



 

 

 

15 

 

merugikan. Sedangkan untuk jenis tanah mediteran juga dijumpai di wilayah ini, 

dengan daya adsorpsi yang sedang, permeabilitas tinggi dan kepekaan erosinya 

besar. Tanah mediteran sesuai untuk kawasan terbangun, namun harus 

mencermati erodibilitasnya yang besar. Jika berada di wilayah yang memiliki 

sumber air cukup, tanah mediteran sesuai untuk pertanian padi, palawija, tebu, 

tembakau dan kapas. 

Klimatologi 

Rata-rata curah hujan di Kota Kediri pada periode 2014-2018 adalah 1860 

mm3 dimana yang terendah pada tahun 2018 sebesar 1.474 (Tabel 2.2.1.3.1). 

Secara umum curah hujan pada tahun 2018 dengan intensitas rendah terjadi di 

bulan Mei, Juni dan September, bahkan pada bulan Juli, Agustus dan Oktober 

tidak terjadi hujan sama sekali. Berbeda halnya pada tahun 2016-2017 hujan 

terjadi hampir di sepanjang tahun. 

 

 

1Tabel 2.1 Curah Hujan Kediri Karisdenan 
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 Studi Banding 2.1.2

Ethiopia - Integrated Agro-Industrial Parks 

 

3Gambar 2.3 Master Plan Ethiopia Integrated Agro – Industrial Parks 

 

 Ethiopia – Integrated Agro-Industrial Parks yang artinya Taman Agro-

Industri Terpadu adalah suatu rancangan nasional Ethiopia diaman fungsinya untuk 

meningkatkan penghidupan di sector tersebut dengan mengoptimalkan ekosistem 

pertanian – peternakannya melalui kawasan yang terpadu. Untuk menciptakan 

kawasan yang dapat menghasilkan siklus yang efektif dan efisien dalam produksi, 

distribusi, hingga konsumsi akan potensi SDA yang memiliki daya saing tinggi 

untuk negara tersebut.  

 Pengembangan IAIP akan menghasilkan lingkungan yang kondusif untuk 

menarik investasi di bidang agro-pangan dan sektor terkait. IAIP akan: Ciptakan 

infrastruktur rantai pasokan kelas dunia dibutuhkan untuk pengembangan 

agroindustri antara lain: 

1 Meningkatkan arus total investasi di agro-industri baik dalam hal keterampilan 

dan modal - untuk membangun keterkaitan ke belakang dan ke depan; 

2 Memupuk hubungan yang kuat antara pertanian dan agroindustri; 

3 Menyediakan antarmuka yang erat antara penelitian, mekanisme penyuluhan, 

industri dan petani di sektor agrikultur; 

4 Meningkatkan nilai tambah dan mengurangi pemborosan, dengan demikian 

meningkatkan pendapatan petani; 

5 Menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik; 

6 Ciptakan lapangan kerja pedesaan, pendapatan di luar pertanian peluang dan 

meningkatkan kualitas hidup di pedesaan; 
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7 Membantu usaha agroindustri skala kecil untuk tetap kompetitif di pasar global; 

dan Memfasilitasi komersialisasi pertanian dan meningkatkan ekspor olahan dan 

nilai tambah produk pertanian.bahan bangunan. 

Contoh masterplan dari IAIP dimana semua zona dan fungsi dapat terorganisir 

dan terintegrasi dengan baik dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 
4Gambar 2.4 Site Plan Ethiopia Integrated Agro – Industrial Park 

 

Melalui perancangan kawasan ini IAIP dapat memenuhi tujuan dengan 

menciptakan suatu kawasan yang memiliki daya efisiensi dan efektifitas yang tinggi 
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untuk menunjang produksi macam – macam olahan SDA yang bernilai di kawasan 

tersebut. Hingga dapat menciptakan rantai ekosistem yang konsisten. 

 

 
5Gambar 2.5 Master Plan Ethiopia Integrated Agro – Industrial Park 

 

 Melalui layout di atas dapat kita simpulkan bahwasannya tiap zoning pada 

project IAIP memiliki peranan yang penting untuk masing – masing divisi yang ada 

dan yang paling penting adalah bagaimana alurnya agar tiap bagian penting tersebut 

dapat bersinergi secara optimal agar tercipta jalur yang terintegrasi prosedurnya 

mulai dari produksi hingga konsumsi yang efesien. 
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 Elaborasi RIRN (Tema, Topik, Target) PRIORITAS RISET 2.2

NASIONAL TAHUN 2017 – 2045 

 

 

6Gambar 2.6 Fokus Riset Pangan – Pertanian (Sumber: RIRN) 

 

Pada perencanaan ini keterkaitan dengan Rencana Induk Riset Nasional terletak 

pada fokus riset nomor 1 yaitu Integrasi Fokus Riset Peranian - Pangan. Dengan 

Tema, Topik dan Target dalam RIRN sebagai berikut : 

 Tema Riset : Integrasi Fokus Riset Pertanian - Pangan, Dengan Sub  

     tema  agroindustri. 

 Topik Riset : Penguatan agroindustry berbahan baku sumber daya local 

    Yang dimaksud yaitu upaya pembangunan fisik dengan 

     memanfaatkan pengetahuan, tindakan dan kesepakatan  

     untuk mengoptimalkan potensi kawasan lahan perkebunan 

     atau pertanian sektor lokal. 

 Target  : Agroindustri baru berbasis tumbuhan buah lokal Indonesia 

    (buah minor) Teknologi pengolahan pangan lokal non- 

    beras dan non-terigu. 

 

Aspek aspek legal yang mendasari pemilihan judul didapati dari isu, tren dan 

rencana pemerintah, dalam hal ini yaitu : 
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 RTRW Kota Kediri 2.2.1

Penataan daerah dengan basis agrokultur, wisata, niaga, dan industri untuk 

mewujudkan daya saing dan efektiftas penataan yang baik agar hasil produksi 

memiliki nilai yang optimal 

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI  

PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA 

 

Bagian Kesatu 

Tujuan Penataan Ruang  

  

Pasal 4  

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai basis pertanian 

didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan 

berkelanjutan.  

 

Pasal 6  

(1) Strategi pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf a, meliputi:  

a. mengembangkan pusat agropolitan;   

b. mempertahankan secara ketat dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. 

(2) Strategi pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung 

sektor 

pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi: 

a. mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan; 

b. mengendalikan perkembangan industri dengan titik berat pada industri pendukung 

dan pengolahan hasil pertanian;  

c. memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional; 

d. menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern; dan 

e. mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pusat bisnis. 

(3) Strategi pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi: 

a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan kegiatan di 

wilayah timur; 

b. meningkatkan kegiatan yang sudah ada di wilayah barat dan mengembangkan 

potensi yang belum berkembang optimal serta mengendalikan perkembangannya; 

c. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK 

dan PPL, terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam RTRW Provinsi; 

d. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai 

potensi, permasalahan, dan prospeknya; 
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e. mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan 

fungsi pusat kegiatan; dan 

f. mengintegrasikan wilayah perkotaan perbatasan sebagai bagian dari PKW. 

 

 RPJ Kota Kediri 2.2.2

Misi guna mencapai sarana pokok mewujudkan Kediri sebagai kota pusat 

industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata yang memiliki daya saing unggulan 

dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan perekonomian Kediri di sector 

UKM 

Misi 2 

Mewujudkan Kota Kediri Sebagai Pusat Industri, Jasa, Perdagangan, dan Pariwisata 

yang Unggul dan Berdaya Saing  

 

2Tabel 2.2 Kebijakan Pembangunan 
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 RPJM Pemprov Jatim 2.2.3

Percepatan pemerataan kualitas dan fungsi lingkungan hidup untuk 

menunjang ekonomi sosial dan kesejahteraan pangan 

Arah Pembangunan Pada Misi Kelima : 

“Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup” 

arah kebijakan Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial 

Ekonomi: 

1) Meminimalisasi gejolak sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya 

masyarakat 

2) Mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur fisik untuk 

menormalisasi aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan, khususnya di koridor 

timur Jawa Timur 
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 Tinjauan Lokasi 2.3

 Latar Belakang Lokasi (berisikan latar belakang penetapan 2.3.1

lokasi) 

Kediri adalah wilayah Kota kediri terletak pada equatoial antara 7° 36°12°- 

80 0° 32° lintang selatan dan 111° 47° 5°- 1120 18° 20°bujur barat. Sedangan luas 

wilayah Kota Kediri secara keseluruhan sekitar 1.386.05 km²(138.605 Ha). Terbagi 

menjadi 23 Kecamatan, 344 desa/kelurahan, 2.084 Rukun Warga dan Rukun 

Tetangga. Secara administrasi. Dengan batasan wilayah meliputi:  

 Sebelah Utara  : Kota Nganjuk dan Kota Jombang;  

 Sebelah Selatan  : Kota Blitar dan Kota Tulungagung;  

 Sebelah Timur  : Kota Malang dan Kota Jombang;  

 Sebelah Barat  : Kota Nganjuk dan Kota Tulungagung 

Jl. Thamrin, Krajan, Dukuh, Kec. Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur 64171 

 

 Ketentuan Pemilihan Lokasi 2.3.2

Dalam    pembangunan   Kawasan     Industri     perlu   memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai  berikut: 

1.    Kesesuaian Tata Ruang 

Pemilihan,   penetapan   dan   penggunaan   lahan   untuk  Kawasan Industri 

harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam  Rencana  Tata  

Ruang Wilayah Kota/Kota,  Rencana Tata Ruang   Wilayah   Provinsi,   maupun   

Rencana  Tata   Ruang  Wilayah Nasional. Kesesuaian tata ruang merupakan salah 

satu syarat bagi perizinan  Kawasan  Industri. 

2.    Ketersediaan  Infrastruktur Industri 

Pembangunan   suatu  Kawasan   Industri   mempersyaratkan dukungan  

ketersediaan  infrastruktur  industri  yang memadai.  Dalam upaya  mengembangkan 

suatu   Kawasan   Industri   perlu mempertimbangkan  faktor-faktor sebagai  berikut: 

a.  tersedianya akses jalan yang dapat memenuhi kelancaran arus transportasi  

 kegiatan industri; 

b. tersedianya sumber energi (gas,  listrik,  dan lain-lain) yang mampu 

 memenuhi     kebutuhan     kegiatan    industri     baik    dalam    hal 

 ketersediaan,  kualitas,  kuantitas,  dan kepastian  pasokan; 

c.   tersedianya  sumber air   sebagai  air baku  industri  dan air mmum baik 

 yang bersumber dari  air  permukaan atau air tanah;  dan 

d.   tersedianya  sistem dan jaringan  telekomunikasi  untuk kebutuhan telepon 

 dan komunikasi  data. 

3.    Ramah Lingkungan 
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Dalam   pembangunan    Kawasan    Industri,    pengelola   Kawasan Industri      

wajib    melaksanakan     pengendalian     dan     pengelolaan lingkungan    sesuai    

dengan   peraturan   perundang-undangan   yang berlaku. 

4.    Efisiensi 

Aspek  efisiensi  merupakan  landasan  pokok dalam  pembangunan dan   

pengembangan   Kawasan   Industri.    Aspek   efisiensi   dimaksud antara  lain  

meliputi  efisiensi dalam  aspek  lokasi  dan  infrastruktur serta aspek pelayanan.  

Bagi tenan akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah tertata dengan 

baik yang dilengkapi dengan infrastruktur  yang mampu  meningkatkan  daya  saing 

tenan  tersebut. Sedangkan  bagi   Pemerintah   dan  pemerintah   daerah  akan  

menjadi lebih    efisien  dalam   pembangunan   infrastruktur   yang  mendukung 

dalam  pembangunan dan pengembangan Kawasan  Industri. 

5.    Keamanan  dan Kenyamanan  Berusaha 

Situasi dan kondisi keamanan yang stabil merupakan  salah  satu jaminan bagi 

keberlangsungan suatu Kawasan Industri sehingga diperlukan adanya jaminan 

keamanan dan kenyamanan berusaha dari gangguan     keamanan    seperti     

gangguan    ketertiban    masyarakat, tindakan anarkis,  dan gangguan lainnya 

terhadap kegiatan industri di dalam  Kawasan  lndustri. 

Dalam   menciptakan   keamanan   dan   kenyamanan    berusaha, pengelola  

Kawasan  lndustri  dapat  bekerjasama  dengan  pemerintah daerah setempat dan/ 

atau pihak keamanan.  Apabila  dipandang perlu, Pemerintah dapat menetapkan  

suatu  Kawasan  lndustri  sebagai Objek Vital  Nasional  Industri  (OVNI)  untuk 

mendapatkan perlakuan  khusus. 

6.    Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri 

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan 

penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke  seluruh  wilayah Negara 

Kesatuan  Republik Indonesia. 

 

 Pemilihan Lokasi 2.3.3

Kota Kediri 

 Penentuan lokasi Perancangan Agroindustri Kopi di Kediri ditetapkan di 

Kota Kediri, lebih tepatnya wilayah bagian selatan. Sebab pemilihan lokasi ini 

terdapat pada RTRW Kota Kediri dimana pada Bab IV : Rencana Struktur Ruang 

Wilayah Kota, Bagian Ketiga, Pasal 20 berbunyi: 

Sub pusat pelayanan kota 3 dengan pusat di Kelurahan Banjaran dengan 

wilayah pelayanan seluruh BWK B yaitu Kecamatan Kota dengan fungsi 

perkantoran, industri, pendidikan dan wisata belanja.  

 Selain penentuan tersebut, beberapa kriteria masuk kedalam lokasi. 

Aksesibilitas untuk kendaraan umum dapat dijangkau oleh masyarakat dengan jarak 
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kurang dari 100 meter antara lokasi dengan jalan raya. Lokasi juga dekat dengan 

sarana prasarana umum. 

 

 Kondisi Fisik Lokasi (berisikan kondisi, aksesibilitas, potensi 2.4

lingkungan, infrastruktur kota dsb) 

 

 Geografis dan Demografis 2.4.1

Kediri adalah wilayah Kota kediri terletak pada equatoial antara 7° 36°12°- 

80 0° 32° lintang selatan dan 111° 47° 5°- 1120 18° 20°bujur barat. Sedangan luas 

wilayah Kota Kediri secara keseluruhan sekitar 1.386.05 km²(138.605 Ha). Terbagi 

menjadi 23 Kecamatan, 344 desa/kelurahan, 2.084 Rukun Warga dan Rukun 

Tetangga. Secara administrasi. Dengan batasan wilayah meliputi:  

 Sebelah Utara  : Kota Nganjuk dan Kota Jombang;  

 Sebelah Selatan  : Kota Blitar dan Kota Tulungagung;  

 Sebelah Timur  : Kota Malang dan Kota Jombang;  

 Sebelah Barat  : Kota Nganjuk dan Kota Tulungagung 

 

 Kondisi Penggunaan Lahan 2.4.2

Kota Kediri terbagi menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, 

Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Perkembangan untuk lahan terbangun 

belum tersebar secara merata. Penggunaan lahan dengan kepadatan tinggi adalah 

Kecamatan Kota yaitu untuk perkantoran, perdagangan jasa, industri, pemukiman 

dan wisata kota. Penggunaan lahan untuk Kecamatan Mojoroto di dominasi oleh 

pendidikan, home industri, industri, pariwisata dan pertanian serta pemukiman. 

Untuk Kecamatan Pesantren, dominasi penggunaan lahannya adalah perkantoran, 

industri, home industri, permukiman serta pertanian 

 

 Peraturan bangunan / kawasan setempat 2.4.3

Ketentuan umum peraturan untuk kawasan industri, diatur dalam Praturan 

Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi dan Izin Mendirikan 

Bangunan pada Pasal 20 yang meliputi : 

Paragraf 4 

Garis Sempadan (Muka) Bangunan 

Pasal 20 

(1) GSB ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status 

Ruas-Ruas 
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Jalan Sebagai Jalan di Kota Kediri. 

(2) Penentuan GSB ditentukan dari batas terluar saluran air ke arah dalam 

dimana 

bangunan didirikan dan bilamana saluran air tidak diketahui/tidak ada maka 

penentuan GSB ditentukan dari as jalan. 

(3) Penentuan GSP ditentukan dari : 

a. tepi terluar saluran air selebar 0,5 m untuk lebar saluran maksimal 1 m; 

b. tepi terluar saluran air selebar 1 m untuk lebar saluran lebih dari 1 m; 

13 

c. bilamana huruf a dan huruf b tidak diketahui/tidak ada, maka penentuan 

GSP 

adalah setengah lebar jalan ditambah 1 (satu) meter di ukur dari As Jalan ke 

arah dalam di mana bangunan itu berdiri. 

(4) Dalam mendirikan atau memperbarui seluruhnya atau sebagian dari suatu 

bangunan, GSB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak 

boleh dilanggar. 

(5) Apabila GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut belum 

ditetapkan, maka 

Walikota dapat menetapkan GSB yang bersifat sementara untuk lokasi 

tersebut pada 

setiap permohonan IMB. 

(6) Daerah menentukan garis-garis sempadan pagar, garis sempadan muka 

bangunan, 

garis sempadan loteng, garis sempadan podium, garis sempadan menara, 

begitu pula 

garis-garis sempadan untuk sungai, jaringan umum dan lapangan umum. 

(7) Dalam hal garis sempadan pagar dan garis sempadan muka bangunan 

berimpit 

(GSB sama dengan nol), maka bagian muka bangunan harus ditempatkan 

pada garis 

tersebut. 

(8) Daerah berwenang untuk memberikan pembebasan dari ketentuan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7), sepanjang penempatan bangunan tidak mengganggu 

jalan 

dan penataan bangunan sekitarnya. 

(9) Ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan 

perkembangan 

kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun 

pertimbangan 
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lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait. 

Paragraf 5 

Pemisah di Sepanjang Halaman Depan/Samping/ Belakang 

Pasal 21 

(1) Dalam hal pemisah berbentuk pagar, maka tinggi pagar pada GSJ dan 

antara GSJ 

dengan GSB pada bangunan rumah tinggal maksimal 1,50 m di atas 

permukaan 

tanah, dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan 

industri maksimal 2 m di atas permukaan tanah pekarangan. 

(2) Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tembus pandang, dengan 

bagian 

bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi 1 m di atas 

permukaan 

tanah pekarangan. 

(3) Untuk bangunan-bangunan tertentu, Walikota dapat menetapkan lain 

terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(4) Penggunaan kawat berduri sebagai pemisah disepanjang jalan-jalan umum 

tidak 

diperkenankan. 

(5) Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan 

belakang untuk 

bangunan renggang maksimal 3 m di atas permukaan tanah pekarangan, dan 

apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan rumah tinggal bertingkat 

tembok maksimal 7 m dari permukaan tanah pekarangan. 

(6) Antara halaman belakang dan jalur-jalur jaringan umum kota harus 

diadakan 

pemagaran. Pada pemagaran ini tidak boleh diadakan pintu-pintu masuk, 

kecuali 

jika jalur-jalur jaringan umum kota direncanakan sebagai jalur jalan belakang 

14 

untuk umum . 

(7) Walikota berwenang untuk menetapkan syarat-syarat lebih lanjut yang 

berkaitan 

dengan desain dan spesifikasi teknis pemisah di sepanjang halaman depan, 

samping, dan belakang bangunan. 

(8) Walikota dapat menetapkan tanpa adanya pagar pemisah halaman depan, 

samping 

maupun belakang bangunan pada ruas-ruas jalan atau kawasan tertentu, 

dengan 
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pertimbangan kepentingan kenyamanan, kemudahan hubungan (aksesibilitas), 

keserasian lingkungan, dan penataan bangunan dan lingkungan yang 

diharapkan. 

(1)  Bangunan gedung berfungsi sebagai: a. hunian; b. keagamaan; c. usaha; d. 

sosial dan budaya; dan e. ganda/campuran. (2) Prasarana bangunan gedung terdiri 

atas: a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan, dan lain-

lain sejenisnya; b. golf, dan lain-lain sejenisnya; c. pondasi, pondasi tangki, dan lain-

lain sejenisnya; d. pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap, dan lain-lain sejenisnya; e. 

septic tank/ bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya; f. sumur 

resapan, dan lain-lain sejenisnya; g. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan 

lain-lain sejenisnya; h. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya; i. jembatan 

penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya; j. 

penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu 

telepon, menara/ tower, tiang listrik/ telepon, penanaman pipa dan kabel, dan lain-

lain sejenisnya ; k. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; dan 

l. gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya. 

 

 

 Karakter Objek 2.5

Objek agroindustri ini berada di area dataran rendah dengan daya tarik utama 

berupa pegunungan Liman, yang di dalam objek tersebut mewarkan edukasi proses 

produksi kopi hingga siap konsumsi dan memiliki fungsi turunan sebagai kawasan 

edukasi – wisata karena dapat terbuka untuk umum. Ada pun beberapa aktivitas 

yang dapat dilakukan sebagai berikut: 

 Proses pensortiran biji kopi yang dapat dilakukan adalah mengedukasi 

bagaimana proses sortir akan dilakukan dan standar apa saja yang harus 

dipenuhi. 

 Proses pascapanen biji kopi yang dapat dilakukan adalah mengedukasi 

bagaimana cara biji kopi yang telah disortir untuk kemudian melalui tahap 

penjemuran atau pencucian dan beberapa tahap lainnya agar dapat mengolah 

daging buah dari biji kopi tersebut hingga menjadi green beans. 

 Proses roasting biji kopi dapat yang dapat dilakukan adalah mengedukasi 

bagaimana tingkatan roasting (sangria biji kopi) sesuai dengan tingkat 

kebutuhan dan karaterisitik tiap green beans yang ada. 

 Proses grinding biji kopi yang dapat dilakukan adalah mengedukasi 

bagaimana proses menggiling biji kopi yang telah melalui tahapan roasting 

dan bagaimana cara penyimpanannya yang baik agar nilainya tetap optimal 

ketika didistribusikan. Namun juga tidak menutup kemungkinan biji kopi 

yang diroasting tidak melalui proses grinding yaitu menjadi whole beans 

sesuai kebutuhan pasar. 



 

 

 

29 

 

 Proses brewing biji kopi yang sudah maupun belum digrinding yang dapat 

diakukan adalah mengedukasi bagaimana proses menyeduh kopi dengan 

maksimal sehingga rasa kopi yang kompleks dapat terekstraksi dengan 

maksimal. 

 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa objek agroindustri di Kota 

Kediri memiliki beragam aktifitas yang dapat dilakukan dengan begitu dapat 

dirumuskan karakter objek sebagai berikut: 

 Asri, memiliki pemandangan yang indah, bersih, tertata, dan suasana sejuk 

khas daerah pedesaan. 

 Rekreatif, sebagai objek agroindustri yang memiliki fungsi turunan wisata 

hingga boleh terbuka untuk umum sebagai wadah edukasi dan komunikasi 

sharing akan proses produksi kopi hingga siap konsumsi melalui berbagai 

proses dan beberapa macam alat yang digunakan. 

 Fleksibel, yaitu objek agroindustri yang dapat mewadahi berbagai macam 

aktifitas rekreasi dan industri yang dimiliki. 

 Publik, objek agroindustri yang dapat dikunjungi oleh semua orang 

(inklusif). 

 Terbuka, objek agroindustri yang berada di area alam terbuka. 

 Aksesibel, objek agroindustri yang mudah dijangkau dengan kendaraan 

maupun berjalan kaki. 

 Komersil, memiliki tempat atau area jual beli untuk mendukung objek 

agroindustri. 

 

 Tinjauan Tema / Pendekatan Perancangan 2.6

 Pengertian Tema / Pendekatan Perancangan 2.6.1

 Pendekatan / tema yang diterapkan pada objek kawasan agroindustri kopi 

Kota Kediri adalah dengan pendekatan / tema “Linkage” 

 Interpretasi Tema / Pendekatan Perancagan 2.6.2

 Menurut Roger Trancik dalam bukunya “Finding Lost Space – 1973” 

mengatakan bahwa “Linkage” Theory merupakan bentukan kota tidak lepas dari 

adanya jaringjaring sirkulasi (network circulation). Network yang ada dapat berupa 

jalan, jalur pedestrian, ruang terbuka yang berbentuk linier ataupun bentuk-bentuk 

yang secara fisik menjadi penghubung antar bagia kota/kawasan. Dalam 

perancangan teori jaringan ini berguna sebagai salah satu titik acuan dalam 

mengorganisasi system pergerakan. 

 Dengan mewujudkannya dalam skala kawasan agroindustri ada 3 (tiga) 

elemen penting dalam perwujudannya antara lain: 

1. Linkage Struktural 
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 sebagai stabilisator dan koordinator di dalam lingkungannya, karena setiap 

 kolase perlu diberikan stabilitas tertentu serta distabilisasikan 

 lingkungannya Hal ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan sebuah 

 daerah yang menjelaskan lingkungannya dengan suatu struktur, bentuk, 

 wujud, atau fungsi yang memberikan susunan tertentu didalam prioritas 

 penataan kawasan 

2. Tambahan / Menambah 

 Melanjutkan pola pembangunan yang sudah ada sebelumnya. Bentuk massa 

 dan ruang boleh berbeda tetapi harus tetap dipahami sebagai bagian dari 

 kawasan tersebut. Sambungan / Menyambung elemen dengan memasukkan 

 unsur-unsur atau pola baru dari elemen-elemen di sekitar lingkungan atau di 

 luar kawasan 

3. Tembus / Menembus 

 Terdapat dua atau lebih pola yang sudah ada di sekitarnya dan akan 

 disatukan sebagai pola-pola yang sekaligus menembus didalam suatu 

 kawasan, sehingga memberikan kesan sebagai campuran dari wujud 

 lingkungan di sekitarnya. Dengan 3 (tiga) elemen dasar ini dapat 

 disimpulkan bahwa keselarasan  antara lingkungan, penataan, dan sirukuasi 

 sangatlah penting dalam menunjang pola kegiatan dalam kawasan 

 agroindustri tersebut lebih terintegrasi dan tertata sehingga melahirkan 

 kesinambungan antar masing –  masing elemen yang ada dalam kawasan 

 tersebut. Untuk mengoptimalkan seluruh elemen yang ada dalam 

 kawasan agroindustri kopi tersebut. 

 

 Studi Literatur / Pendekatan Perancangan Sejenis 2.6.3

 Hingga saat ini ada beberapa contoh konsep arsitektural yang menerapkan 

tema “Linkage” terutama di negara – negara maju. Contohnya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Gambar 2.7 Denmark – Agro Food Park Expansion 
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 Denmark – Agro Food Park Expansion merupakan suatu kawasan bahan 

pangan agraris di Denmark dimana rancangannya dimaksudkan untuk 

menyelaraskan antara kebutuhan kemajuan industri pangan bagi manusia dengan 

kebutuhan keberlangsungan hidup lingkungan dunia. Dengan mengorganisir masing 

– masing fasilitas dengan pengelompokan zoning serta tata letak yang sistematis 

agar sirkulasi dalam kawasan tersebut dapat terintegrasi dengan baik dan optimal. 

 

 

 

8Gambar 2.8 Peta Fasilitas – Agro Food Park Expansion 

 

 Pengelompokan fasilitas dan penyebarannya di tiap titik dalam kawsasan 

sesai kegunaan dan kebutuhan yang menyatu dengan kegiatan yang ada di dalam 

kawasan tersebut. 

 

 

9Gambar 2.9 Peta Konektivitas – Agro Food Park Expansion 
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 Penyebaran konektifitas yang ada dalam kawasan dengan penataan dan 

pesebaran yang terbagi dan tersusun rapih di tiap sudut untuk menunjang pelaku 

pengguna yang ada pada kawasan tersebut serta pesebaran destinasi yang akan 

didapat oleh pelaku ketika berotasi dalam kawasan agro food park tersebut. 

 

 

10Gambar 2.10 Peta Destinasi – Agro Food Park Expansion 

 

 Kesimpulan dari studi banding tersebut masih dapat ditemukan bahwa 

pengaturan dan tata letak sangat penting bagi suatu kawasan agar dapat 

mengoptimalkan tiap potensinya dengan baik namun ada pun melalui kelebihan ini 

dapat menyingkapkan peluang yang dapat dikembangkan bagi agroindustri kopi di 

Kota Kediri untuk bisa lebih mengoptimalkan masing – masing potensi yang ada 

pada kawasan tersebut. Contoh pemecahan permasalahan yang dapat diaplikasikan 

pada objek adalah sebagai berikut: 

1. Penataan masing – masing fasilitas dengan adaptasi yang baik pada 

 lingkungan tersebut 

2. Pengoptimalan penggunaan energi terbaharukan bagi kawasan tersebut 

3. Pesebaran elemen – elemen penting untuk kawasan yang tersusun secara 

 terstruktur dan terintegrasi 

4. Penetapan fungsi – fungsi di tiap titik lokasi penting kawasan untuk 

 pengguanaan para pelaku kawasasan 

5. Sirkulasi dan rotasi yang disusun secara baik untuk pengoptimalan kawasan 

 tersebut dalam proses produksi dari hulu ke hilir. 

 

 

 

  


