
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN METODE ANALISIS 

 

 

2.1 Dasar Teori 

Kajian pustaka pada bab ini merupakan landasan teori dan landasan normatif yang 

membahas tentang sentra produksi, sentra pengolahan dan lokasi industri (KPI)  Sedangkan 

metode analisis pada bab ini adalah proses pengumpulan data dan analisis data. 

2.1.1 Pengertian Industri dan Jenis-jenis Industri  

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu industria yang artinya sering digunakan 

secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

dalam rangka mencapai kesejahteraan. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan 

barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (Peraturan 

Pemerintah RI no 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri). Sedangkan menurut Bambang 

Utoyo, Pengertian industri secara sempit adalah semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

manusia untuk mengolah bahan mentah yang ada menjadi bahan setengah jadi atau mengolah 

barang setengah jadi tersebut menjadi barang yang sudah benar-benar jadi sehingga memiliki 

berbagai kegunaan yang lebih bagi kepentingan manusia.Bahan baku tersebut bisa berupa 

bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bahan baku bisa 

didapat dari tersedianya sumber daya alam maupun buatan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 107 Th. 2015 kegiatan industri 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Industri Kecil  

Memiliki jumlah tenaga kerja berjumlah 5-19 orang (industri kerajinan tangan) 

b. Industri Menengah 

Memiliki jumlah tenaga kerja berjumlah 20-99 orang (industri skala lokal) 

c. Industri Besar 

Memiliki jumlah tenaga kerja berjumlah lebih dari 100 orang (Industri eksport & import) 

 



 
 

2.1.2 Pengertian Kawasan Peruntukan Industri 

Pengertian Kawasan Peruntukan Industri menurut Peraturan Pemerintah RI no 142 tahun 

2015 tentang Kawasan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan 

Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah kriteria penetapan dan faktor pertimbangan 

untuk lokasi kawasan peruntukan industri. Kriteria penetapan bisa dilihat pada tabel II.1 

Tabel II. 1  
KRITERIA PENETAPAN KPI 

No. Kriteria Penetapan Faktor Pertimbangan 

1 Ketersediaan sumber air Memiliki akses ke sumber air permukaan 

2 Akses jaringan transportasi Memiliki akses ke jaringan transportasi 

(jalan dan pelabuhan) 

3 Ketersediaan energi Memiliki akses ke sumber energi (listrik dan 

gas) 

4 Ketersediaan tenaga kerja Memiliki akses ke sumber tenaga kerja 

5 Lingkungan hidup Tidak mengganggu kelestarian fungsi 

lingkungan hidup 

6 Kondisi lahan Tidak mengubah lahan produktif, Relatif 

tidak subur, Peruntukan lahan non 

pertanian, non permukiman dan non 

konservasi. 

Sumber: Kementrian Perindustrian Republik Indonesia no 107,Tahun 2015 

 

2.1.3 Sentra Produksi 

Sentra produksi merupakan unit kecil kawasan yang memilik ciri tertentu dimana 

didalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk 

suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana 

untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan 

menengah. Penentuan sentra produksi dapat ditentukan dengan cara perwilayahan 

pengembangan komoditi. perwilayahan pengembangan komoditi  diperlukan untuk menentukan 

komoditi apa yang cocok ditanam di suatu wilayah yang didasarkan pada keunggulan komparatif. 

Kuncoro (2012) mengatakan bahwa keterkaitan perekonomian kawasan sentra dengan wilayah 

sekitar sebagai salah satu kriteria penentapannya relevan dengan konsep spesialisasi. Adanya 

spesialisasi komoditi sesuai dengan sektor dan atau subsektor unggulan yang dimiliki masing-



 
 

masing wilayah, hal ini sejalan dengan pemikiran dari Samuelson dan Nordhaus (1992) bahwa 

masyarakat dapat lebih efektif dan efisien jika terdapat pembagian kerja yang membagi 

keseluruhan proses produksi menjadi unit-unit khusus yang terspesialisasi. 

 

Mekanisme penentuan sentra komoditas unggulan 

 

 

 

 

Perhitungan menggunakan LQ meliputi komoditas pertanian tanaman bahan makanan, 

tanaman perkebunan, perikanan. 

Rumus analisis Location Quotient (LQ) sebagai berikut (Wibowo dan Januar, 2005): 

 

 

 

 

Keterangan : 

LQ = Location Quotient komoditas strategis di suatu wilayah. 

vi = Jumlah produksi/ luas panen di Kecamatan-i 

vt = Jumlah produksi/ luas panen di Kabupaten-i 

Vi = Total jumlah produksi/ luas areal sub sektor pertanian di Kecamatan-i 

Vt = Total jumlah produksi/ luas areal sub sektor pertanian di Kabupaten-i 

Kriteria pengambilan keputusan : 

LQ > 1 : Wilayah (i) merupakan wilayah basis produksi 

LQ < 1 : Wilayah (i) merupakan wilayah non basis produksi 

 

Perwilayahan komoditas adalah contoh penetapan wilayah perencanaan/ pengelolaan 

yang berbasis pada unit-unit wilayah homogen. Suatu perwilayahan komoditas pertanian harus 

didasarkan pada kehomogenan faktor alamiah dan nonalamiah. Adanya sistem perwilayahan 

komoditas diharapkan dapat meningkatkan efesiensi sistem produksi dan distribusi komoditas, 

karena perwilayahan komoditas pada dasarnya adalah suatu upaya memaksimalkan “compative 

advantage” setiap wilayah. Beberapa alasan program perwilayahan komoditas menjadi wilayah 

homogeny diantaranya: 

1. Budidaya bermacam-macam komoditas dalam satuan wilayah yang kecil tidak efisien 

2. Upaya untuk menurunkan biaya pendistribusian input dan pendistribusian output 

Kawasan sentra 

komoditas 

Keunggulan 

komparatif 

(metode LQ) 

Komoditas 

Unggulan 

LQ = (vi/vt) 

         (Vi/Vt) 



 
 

3. Memudahkan manajemen 

Pendekatan perwilayahan bagi komoditas pertanian merupakan suatu upaya untuk 

mencapai produktifitas hasil pertanian yang lebih baik dengan memperhatikan karakteristik 

wilayah yang ada (Djaenudin et al, 2002). Walaupun demikian, perwilayahan komoditas juga akan 

dihadapkan pada satu kelemahan yaitu kerentanan kawasan terhadap serangan hama. Pada 

umumnya penerapan konsep wilayah homogeny menjadi wilayah-wilayah perencanaan sangat 

dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam dan permasalahan spesifik yang seragam. 

Penerapan lebih jauh konsep wilayah homogen menjadi wilayah-wilayah perencanaan sangat 

bermanfaat misalnya dalam: 

1. Penentuan sektor basis perekonomian wilayah sesuai dengan potensi/ daya dukung utama 

yang ada (comparative advantage) 

2. Pengembangan pola kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan tiap-tiap wilayah. 

Komoditas unggulan ditemukan maka dapat dipetakan sebaran sentra produksi melalui 

analisis lq dan wawancara yang telah dilakaukan penyusun. 

 

2.1.4 Sentra Pengolahan 

Sentra pengolahan merupakan unit kecil kawasan yang memilik ciri tertentu dimana 

didalamnya terdapat kegiatan proses pengolahan dan merupakan area yang lebih khusus untuk 

suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana 

untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan 

menengah.  

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 

35/MIND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, berkembangnya suatu 

Kawasan Industri tidak terlepas dari pemilihan lokasi kawasan industri yang akan dikembangkan, 

karena sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor/variabel di wilayah lokasi kawasan. Selain itu 

dengan dikembangkannya suatu Kawasan Industri juga akan memberikan dampak terhadap 

beberapa fungsi di sekitar lokasi kawasan. Oleh sebab itu, beberapa kriteria menjadi 

pertimbangan di dalam pemilihan lokasi Kawasan Industri, antara lain :  

a. Jarak ke Pusat Kota 

Pertimbangan jarak ke pusat kota bagi lokasi Kawasan Industri adalah dalam rangka 

kemudahan memperoleh fasilitas pelayanan baik sarana dan prasarana maupun segi-segi 

pemasaran. Mengingat pembangunan suatu kawasan industri tidak harus membangun seluruh 

sistem prasarana dari mulai tahap awal melainkan memanfaatkan sistem yang telah ada seperti 

listrik, air bersih yang biasanya telah tersedia di lingkungan perkotaan, dimana kedua sistem ini 



 
 

kestabilan tegangan (listrik) dan tekanan (air bersih) dipengaruhi faktor jarak, disamping fasilitas 

banking, kantor-kantor pemerintahan yang memberikan jasa pelayanan bagi kegiatan industri 

yang pada umumnya berlokasi di pusat perkotaan, maka idealnya suatu kawasan industri 

berjarak minimal 10 Km dari pusat kota. 

b. Jarak Terhadap Permukiman  

Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan industri, pada 

prinsipnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu:  

1. Berdampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan aspek pemasaran 

produk. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan adanya kebutuhan tambahan akan 

perumahan sebagai akibat dari pembangunan Kawasan Industri. Dalam kaitannya dengan 

jarak terhadap permukiman disini harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan 

perumahan, dimana sering terjadi areal tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan 

tidak ada lagi jarak antara perumahan dengan kegiatan industri.  

2. Berdampak negatif karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah yang dapat 

membahayakan bagi kesehatan masyarakat.  

3. Jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 (dua) Km dari lokasi kegiatan industri. 

c.  Jaringan Jalan yang Melayani  

Jaringan bagi kegiatan industri memiliki fungsi yang sangat penting terutama dalam 

rangka kemudahan mobilitas pergerakan dan tingkat pencapaian (aksesibilitas) baik dalam 

penyediaan bahan baku, pergerakan manusia dan pemasaran hasil-hasil produksi. Jaringan jalan 

yang baik untuk kegiatan industri, harus memperhitungkan kapasitas dan jumlah kendaraan yang 

akan melalui jalan tersebut sehingga dapat diantisipasi sejak awal kemungkinan terjadinya 

kerusakan jalan dan kemacetan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dari kenyataan 

yang ada dari keberadaan Kawasan Industri pada suatu daerah ternyata tidak mudah untuk 

mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri terhadap masalah transportasi. 

Apabila hal ini kurang mendapat perhatian akan berakibat negatif terhadap upaya promosi 

kawasan industri. Untuk pengembangan kawasan industri dengan karakteristik lalu lintas truk 

kontainer dan akses utama dari dan ke pelabuhan/bandara, maka jaringan jalan arteri primer 

harus tersedia untuk melayani lalu lintas kegiatan industri. 

d. Jaringan Fasilitas dan Prasarana  

1) Jaringan Listrik  

Ketersediaan jaringan listrik menjadi syarat yang penting untuk kegiatan industri. Karena 

bisa dipastikan proses produksi kegiatan industri sangat membutuhkan energi yang bersumber 

dari listrik, untuk keperluan mengoperasikan alat-alat produksi. Dalam hal ini standar pelayanan 



 
 

listrik untuk kegiatan industri tidak sama dengan kegiatan domestik dimana ada prasyarat mutlak 

untuk kestabilan pasokan daya maupun tegangan. Kegiatan industri umumnya membutuhkan 

energi listrik yang sangat besar, sehingga perlu dipikirkan sumber pasokan listriknya, apakah 

yang bersumber dari perusahaan listrik negara saja, atau dibutuhkan partisipasi sektor swasta 

untuk ikut membantu penyediaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik industri. 

2) Jaringan Telekomunikasi  

Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis, dalam rangka pemasaran maupun 

pengembangan usaha. Untuk itulah jaringan 29 telekomunikasi seperti telepon dan internet 

menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. 

Sehingga ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut menjadi syarat dalam penentuan lokasi 

industri. 

3) Pelabuhan Laut  

Kebutuhan prasarana pelabuhan menjadi kebutuhan yang mutlak, terutama bagi kegiatan 

pengiriman bahan baku/bahan penolong dan pemasaran produksi, yang berorientasi ke luar 

daerah dan keluar negeri (ekspor/impor). Kegiatan industri sangat membutuhkan pelabuhan 

sebagai pintu keluar-masuk berbagai kebutuhan pendukung. Sebagai ilustrasi untuk 

memproduksi satu produk membutuhkan banyak bahan pendukung yang tidak mungkin dipenuhi 

seluruhnya dari dalam daerah/wilayah itu sendiri, misalnya kebutuhan peralatan mesin dan 

komponen produksi lainnya yang harus diimport, demikian pula produk yang dihasilkan 

diharapkan dapat dipasarkan di luar wilayah/eksport agar diperoleh nilai tambah/devisa. Untuk 

itu maka keberadaan pelabuhan/outlet menjadi syarat mutlak untuk pengembangan kawasan 

industri. 

 

e. Topografi 

Pemilihan lokasi peruntukan kegiatan industri hendaknya pada areal lahan yang memiliki 

topografi yang relatif datar. Kondisi topografi yang relatif datar akan mengurangi pekerjaan 

pematangan lahan (cut and fill) sehingga dapat mengefisienkan pemanfaatan lahan secara 

maksimal, memudahkan pekerjaan konstruksi dan menghemat biaya pembangunan. 

Topografi/kemiringan tanah maksimal 15%. 

f. Jarak Terhadap Sungai atau Sumber Air Bersih  

Pengembangan Kawasan Industri sebaiknya mempertimbangkan jarak terhadap sungai. 

Karena sungai memiliki peranan penting untuk kegiatan industri yaitu sebagai sumber air baku 

dan tempat pembuangan akhir limbah industri. Sehingga jarak terhadap sungai harus 

mempertimbangkan biaya konstruksi dan pembangunan saluran-saluran air. Disamping itu jarak 



 
 

yang ideal seharusnya juga memperhitungkan kelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai 

(DAS), sehingga kegiatan industri dapat secara seimbang menggunakan sungai untuk kebutuhan 

kegiatan industrinya tetapi juga dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan 

Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut. Jarak terhadap sungai atau sumber air bersih maksimum 

5 (lima) Km dan terlayani sungai tipe C dan D atau Kelas III dan IV 

g. Kondisi Lahan 

Peruntukan lahan industri perlu mempertimbangkan daya dukung lahan dan kesuburan 

lahan.  

1) Daya Dukung Lahan  

Daya dukung lahan erat kaitannya dengan jenis konstruksi pabrik dan jenis produksi yang 

dihasilkan. Jenis konstruksi pabrik sangat dipengaruhioleh daya dukung jenis dan komposisi 

tanah, serta tingkat kelabilan tanah, yang sangat mempengaruhi biaya dan teknologi 

konstruksi yang digunakan. Mengingat bangunan industri membutuhkan fondasi dan 

konstruksi yang kokoh, maka agar diperoleh egisiensi dalam pembangunannya sebaiknya nilai 

daya dukung tanah (sigma) berkisar antara : 0,7-1,0 kg/cm2  

2) Kesuburan Lahan 

Tingkat kesuburan lahan merupakan faktor penting dalam menetukan lokasi peruntukan 

kawasan industri. Apabila tingkat kesuburan lahan tinggi dan baik bagi kegiatan pertanian, 

maka kondisi lahan seperti ini harus tetap dipertahankan untuk kegiatan pertanian dan 

tidakdicalonkan dalam pemilihan lokasi kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk mencegah 

terjadinya konversi lahan yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas 

pertanian, sebagai penyedia kebutuhan psngan bagi masyarakat dan dalam jangka panjang 

sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan (food security) di daerah-daerah. Untuk 

itu dalam pengembangan industri, pemerintah daerah harus bersikap tegas untuk tidak 

memberikan ijin lokasi industri pada lahan pertanian, terutama areal pertanian lahan basah 

(irigasi teknis). 

h. Ketersediaan Lahan  

Kegiatan industri umumnya membutuhkan lahan yang luas, terutama industriindustri 

berskala sedang dan besar. Untuk itu skala industri yang akan dikembangkan harus pula 

memperhitungkan luas lahan yang tersedia, sehingga tidak terjadi upaya memaksakan diri untuk 

konversi lahan secara besar-besaran, guna pembangunan kawasan industri. Sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor : 24 tahun 2009 luas lahan kawasan industri minimal 50 hektar. Ketersediaan 

lahan harus memasukan pertimbangan kebutuhan lahan di luar kegiatan sektor industri sebagai 

“multiplier effects” nya, seperti kebutuhan lahan perumahan dan kegiatan permukiman dan 



 
 

perkotaan lainnya. Sebagai ilustrasi bila per hektar kebutuhan lahan kawasan industri menyerap 

100 tenaga kerja, berarti dibutuhkan lahan perumahan dan kegiatan pendukungnya seluas 1-1,5 

Ha untuk tempat tinggal para pekerja dan berbagai fasilitas penunjang. Artinya bila hendak 

dikembangkan 100 Ha Kawasan Industri disuatu daerah, maka di sekitar lokasi harus tersedia 

lahan untuk fasilitas seluas 100-150 Ha, sehingga total area dibutuhkan 200-250 Ha. 

i.   Pola Tata Guna Lahan  

Mengingat kegiatan industri disamping menghasilkan produksi juga menghasilkan hasil 

sampingan berupa limbah padat, cair dan gas, maka untuk mencegah timbulnya dampak negatif 

sebaiknya dilokasikan pada lokasi yang non pertanian dan non permukiman, terutama bagi 

industri skala menengah dan besar 

Sentra pengolahan didapatkan dengan cara mempetimbangkan jumlah industri yang ada 

dikabupaten Rembang ditiap kecamatannya dan dengan wawancara yang telah dilakukakan 

penyusun. 

2.2.5 Keterkaitan Sentra Produksi dan Sentra Pengolahan 

Analisis keterkaitan antar sentra produksi dan sentra pengolahan dilakukan dengan 

pendekatan teori lokasi. Teori lokasi industri yang digunakan adalah meliputi teori lokasi biaya 

minimum oleh Weber, teori lokasi pendekatan pasar oleh Losch, dan teori lokasi 

memaksimumkan laba oleh Smith.  

a. Teori Lokasi Biaya Minimum Weber 

Weber mendasarkan teorinya bahwa pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip 

minimisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya 

transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana 

total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan 

yang maksimum. Dalam perumusan modelnya, Weber bertitik tolak pada asumsi berikut: 

1. Unit telaah adalah suatu wilayah yang terisolasi, iklim yang homogen, konsumen 

terkonsentrasi pada beberapa pusat, dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna.  

2. Beberapa sumber daya alam seperti air, pasir, dan batu bata tersedia di mana-mana 

(ubiquitous) dalam jumlah yang memadai.  

3. Material lainnya seperti bahan bakar mineral dan tambang tersedia secara sporadis dan hanya 

terjangkau pada beberapa tempat terbatas.  

4. Tenaga kerja tidak ubiquitous (tidak menyebar secara merata) tetapi berkelompok pada 

beberapa lokasi dan dengan mobilitas yang terbatas.  

Berdasarkan asumsi itu, ada tiga faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu: 



 
 

1. Biaya transportasi 

Biaya transportasi bertambah secara proporsional sesuai dengan besarnya jarak, yang 

berarti titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk 

angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Adapun biaya transportasi dipengaruhi oleh 

berat lokasional dimana berat lokasional merupakan berat total semua barang berupa input yang 

harus diangkut ke tempat produksi untuk menghasilkan satu satuan output ditambah berat output 

yang akan dibawa ke pasar. Kadang sumber berbagai bahan baku dan pasar berada pada arah 

yang berbeda. Dalam hal ini, lokasi biaya transportasi termurah adalah pada pertemuan dari 

berbagai arah tersebut. Weber memberi contoh tiga arah seperti berikut. Konsep ini dinyatakan 

sebagai segitiga lokasi atau locational triangle seperti terlihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2. 1  

Locational Triangle dari Weber 

Pada gambar tersebut dimisalkan ada dua sumber bahan baku yang lokasinya berbeda, 

yaitu M1 dan M 2 dan pasar berada pada arah yang lain. Dengan demikian, terdapat tiga arah 

lokasi sehingga ongkos angkut termurah adalah pada pertemuan dari tiga arah tersebut. Dari 

gambar tersebut terlihat bahwa lokasi optimum adalah titik T. Untuk menunjukkan apakah lokasi 

optimum tersebut lebih dekat ke lokasi bahan baku atau pasar, Weber merumuskan indeks 

material (IM) sebagai rumus 1 berikut. 

 

IM =   Bobot bahan baku lokal 

    Bobot produk akhir 

Apabila IM > 1, perusahaan akan berlokasi dekat bahan baku dan apabila IM < 1. perusahaan 

akan berlokasi dekat pasar. 



 
 

 

2. Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi industri apabila 

penghematan biaya tenaga kerja per unit produksi lebih besar daripada tambahan biaya 

transportasi per unit produksi yang dapat mendorong berpindahnya lokasi ke dekat sumber 

tenaga kerja. 

 

Gambar 2. 2  

Kurva Isodapan dari Weber 

Titik T adalah tempat dengan biaya transportasi minimum (minimum trans-portation cost) 

dan di luar titik T dapat dibuat titik-titik dengan tingkat biaya transportasi yang sama 

penyimpangannya dari titik T. Apabila titik-titik tersebut dihubungkan satu dengan yang lain, akan 

diperoleh sebuah kurva tertutup (closed curve) yang merupakan lingkaran dinamakan isodapan 

(isodapane). Isodapan adalah kurva yang menggambarkan berbagai lokasi industri yang 

memberikan tingkat biaya transportasi yang sama. Perbedaan isodapan yang satu dengan 

lainnya menunjukkan pertambahan biaya akibat pertambahan jarak dari titik T dengan tingkat 

pertambahan yang sama pada masing-masing isodapan.Dalam gambar di atas, di luar titik T 

terdapat isodapan 1, 2, dan 3. Titik L adalah lokasi pasar tenaga kerja di dalam isodapan 2 dan 

perusahaan akan melihat apakah tetap berada pada titik T atau pindah ke lokasi di mana terdapat 

pasar buruh dengan upah yang lebih rendah. 

3. Aglomerasi 

Keuntungan yang ditimbulkan oleh aglomerasi antara lain berupa saling membutuhkan 

produk di antara berbagai industri, mungkin sudah tersedia fasilitas seperti tenaga listrik, air, 



 
 

perbengkelan, pemondokan, dan lain-lain. Seringkali pada lokasi seperti ini sudah terdapat pula 

tenaga kerja yang terlatih. Fasilitas ini akan menurunkan biaya produksi/kebutuhan modal karena 

kalau terpisah jauh semua fasilitas harus dibangun sendiri. 

Aglomerasi dapat terjadi apabila titik T adalah tempat dengan biaya transportasi minimum 

(minimum transportation cost) maka di luar T tersebut dapat dibuat isodapan dengan berbagai 

tingkatan. Isodapan berarti menggambarkan deviasi biaya transportasi yang sama besarnya dari 

titik T. Jika selisih biaya dari salah satu kurva tersebut dari titik T adalah sama dengan keuntungan 

nontransportasi yang dapat diperoleh pada suatu tempat alternatif maka kurva ini dinamakan 

isodapan kritis (critical isodapane). 

Keuntungan non transportasi, misalnya antara lain upah buruh yang lebih murah atau lebih 

mudah diperoleh, lebih tersedianya fasilitas pendukung seperti perbengkelan, pasar untuk 

kebutuhan sehari-hari, fasilitas kesehatan, pendidikan, fasilitas listrik, air, telekomunikasi, dan 

lainnya. Artinya, apabila industri memilih lokasi di tempat tersebut, tambahan biaya transportasi 

akan diimbangi oleh penghematan di luar biaya transportasi. Jika tempat ini berada lebih ke 

dalam dari kurva isodapan kritis maka lokasi tersebut adalah tempat produksi yang lebih efisien 

dari T. Weber secara diagramatik, menjelaskan terjadinya aglomerasi sebagai Gambar 4 berikut 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2. 3  

Isodapan Kritis dan Lokasi Aglomerasi 

Dalam diagram di atas digambarkan ada tiga industri yang masing-masing memiliki lokasi 

biaya transportasi minimum pada titik T1, T2, dan T3. Masing-masing industri memiliki isodapan 

kritis yang saling berpotongan pada lokasi A. Dengan demikian, aglomerasi akan terjadi pada titik 

Akarena lokasi itu lebihefisien dibanding dengan titik T masing-masing. Bila isodapan kritis dari 



 
 

masing-masing industri tidak berpotongan maka aglomerasi tidak akan terjadi. Weber juga 

menyadarihal ini jarang terjadi karenaindustri-industri yang baru, jarang berunding dulu untuk 

merembukkan lokasi mereka.Umumnya yang terjadi adalah industri baru memilih berlokasi dekat 

dengan industri yang sudah ada atau memilih berlokasi pada titik T-nya. 

b. Teori Lokasi Pendekatan Pasar Losch 

Losch mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen 

yang dapat digarapnya. Makin jauh dari pasar, konsumen makin enggan membeli karena biaya 

transportasi untuk mendatangi tempat penjualan (pasar) semakin mahal. Saat ini banyak 

pemerintah kota yang melarang industri berada di dalam kota sehingga lokasi produksi harus 

berada di pinggir kota, atau bahkan di luar kota tetapi dengan membuka kantor pemasaran di 

dalam kota. Larangan tersebut dikarenakan industri yang ada akan menimbulkan polusi pada 

perumahan yang padat di sekitarnya dan akan mendorong terjadinya kemacetan lalu lintas. 

Teori Losch yang mengatakan bahwa pemilihan lokasi produksi (terutama, industri dan 

jasa) harus ditujukan untuk dapatmenjangkau pasar seluas mungkin, masih tetap relevan. Untuk 

penyesuaian seperlunya, Losch mengatakan lokasi kegiatan harus berada di pasar. Namun pada 

saat ini untuk kegiatanprocessing berskala besar umumnya tidak berada di tengah pasar tetapi 

di pinggiran kota, lokasi itu dipilih dalam rangka memanfaatkan wilayah pengaruh (range) dari 

pasar/kota tersebut. 

c. Teori Lokasi Memaksimumkan Laba Oleh Smith 

Teori Weber hanya melihat sisi produksi sedangkan teori Losch hanya melihat sisi 

permintaan. Kedua teori itu hanya melihat dari satu sisi. Sisi produksi hanya melihat lokasi yang 

memberikan ongkos terkecil. sedangkan sisi permintaan melihat pada penjualan maksimal yang 

dapat diperoleh. Kedua pandangan itu perlu digabung, yaitu dengan mencari lokasi yang 

memberikan keuntungan maksimal setelah memperhatikan lokasi yang menghasilkan ongkos 

terkecil dan lokasi yang memberikan penerimaan terbesar.  

Smith mengintrodusir konsep average cost (biaya rata-rata) dan average revenue 

(penerimaan rata-rata) yang terkait dengan lokasi. Dengan asumsi jumlah produksi adalah sama 

maka dapat dibuat kurva average cost (per unit produksi) yang bervariasi denganlokasi. Di lain 

sisi, dapat pula dibuat kurva average revenue yang terkait dengan lokasi. Kemudian kedua kurva 

itu digabung dan di mana terdapat selisih average revenue dikurangi average cost adalah 

tertinggi, itulah lokasi yang memberikan keuntungan maksimal. 



 
 

 

Gambar 2. 4 

Lokasi yang Memberikan Keuntungan Maksimal 

Lokasi yang memberikan keuntungan adalah antara A dan B dan yang optimal adalah 

pada titik O. Lebih ke kiri dari titik A atau lebih ke kanan dari titik B perusahaan akan menderita 

kerugian. Menetapkan titik lokasi optimal bagi sebuah perusahaan menjadi lebih sulit dikarenakan 

fakta bahwa produsen dapat memasarkan barangnya atau menunjuk distributor untuk 

memasarkan barangnya dengan mendatangi pengecer/ konsumen. Jadi, lokasi produsen tidak 

harus berada di pasar atau di sekitamya, terlebih-lebih harga lahan sudah sangat tinggi. Di 

banyak tempat, pemerintah melarang kegiatan produksi komoditas tertentu atau melampaui 

volume tertentu untuk berlokasi di dalam kota, karena alasan polusi dan kemacetan lalu lintas 

yang ditimbulkannya. Namun, produsen harus tetap berlokasi tidak terlalu jauh dari pusat 

distribusi yang umumnya adalah kota (kecuali untuk kegiatan yang memang harus berada di 

lokasi bahan baku seperti pertambangan, pertanian, atau perikanan). Selain itu, faktor aglomerasi 

tetap memegang peran yang penting, namun, dalam banyak hal lokasi aglomerasi dengan pusat 

distribusi adalah sejalan. 

Menurut Isard dalam Tarigan (2005), masalah lokasi merupakan penyeimbangan antara 

biaya dengan pendapatan yang dihadapkan pada suatu situasi ketidakpastian yang berbeda-

beda. Di antara berbagai biaya tersebut, jarak dan aksesibilitas tampaknya merupakan pilihan 

terpenting dalam konteks tata ruang. Isard menekankan pada faktor- jarak, aksesibilitas dan 

keuntungan aglomerasi sebagai hal yang utama dalam pengambilan keputusan lokasi. 

Sementara menurut Richardson dalam Tarigan (2005) mengemukakan bahwa aktivitas ekonomi 

atau perusahaan cenderung untuk berlokasi pada pusat kegiatan sebagai usaha mengurangi 

ketidakpastian dalam keputusan yang diambil guna meminimurnkan risiko. Baik kenyamanan 

(amenity) maupun keuntungan aglomerasi merupakan penentu lokasi yang penting, yang 



 
 

menjadi daya tarik lokasi yang lebih kuat daripada sumber daya alam, sumber tenaga kerja 

(upahrendah), dan elemen kunci yang lain dari teori lokasi tradisional. Klaasen dalam Tarigan 

(2005) menekankan peranan preferensi lokasi seperti peranan amenitas dalam menarik industri-

industri saling mendekat di mana lokasi perusahaan ditentukan dengan mempertimbangkan 

penyediaan input dan besarnya pasar yang dihadapi. la menyatakan bahwa semakin besar suatu 

kota, tidak hanya penyediaan input yang semakin besar melainkan juga daerah pasarnya pun 

lebih besar. Berdasarkan dari teori dan pendapat para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kecuali untuk kegiatan yang memang harus berada pada lokasi bahan baku (seperti 

pertambangan dan pertanian) maka kegiatan industri sebaiknya memperhatikan lokasi yang 

dekat dengan pasar, namun akses untuk mendapatkan bahan baku juga cukup lancar 

(Muzayanah, Terapan Teori Lokasi Industri,2015). 

 

2.2 Kajian Kebijakan 

Kajian kebijakan yang digunakan dalam laporan ini merupakan kajian kebijakan mengenai 

industri berdasarkan perundangan undangan dan peraturan daerah kabupaten Rembang. 

2.2.1 Kajian Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri menurut Peraturan Menteri 

Perindustrian No. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Kawasan 

Industri 

a. Pengertian 

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan: 

1. lndustri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau 

memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai 

tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 

2. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri 

yang berkedudukan di Indonesia. 

3. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan 

Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan 

Kawasan Industri. 

5. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan 

pengelolaan kawasan Industri. 



 
 

b. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri 

 Untuk mendukung kegiatan industri maka dibangunlah kawasan industri sebagai infrastruktur 

industri. Pembangunan kawasan industri sebagaimana tercantum dalam PP 142/2015 bertujuan 

untuk: 

1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; 

2. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; 

3. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri; dan 

4. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang. 

c. Prinsip-prinsip Pengembangan Kawasan Industri 

 Dalam pengembangan kawasan industri perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

a. Kesesuaian Tata Ruang 

b. Ketersediaan Infrastruktur Industri 

c. Ramah lingkungan 

d. Efisiensi 

e. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha 

f. Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri 

d. Pemilihan Lokasi Kawasan Industri 

      Kelayakan lokasi dilakukan sebagai kegiatan awal yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

berbagai data dan informasi atas lokasi yang dapat menggambarkan sejauh mana potensi lokasi 

tersebut untuk dikembangkan sebagai kawasan industri. Kegiatan kelayakan lokasi ini juga 

dimaksudkan untuk melihat kesesuaian pemanfaatan lokasi di dalam rencana tata ruang wilayah. 

Pemilihan lokasi pembangunan kawasan industri dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu: 

1. Bagi daerah yang sudah memiliki pertumbuhan industri berdasarkan orientasi pasar 

(market oriented) digunakan pendekatan permintaan lahan (land demand). Ukuran yang 

langsung dipergunakan sebagai indikasi suatu wilayah layak untuk dikembangkan 

sebagai kawasan industri apabila dalam wilayah tersebut permintaan akan lahan industri. 

Ukuran yang langsung dipergunakan sebagai indikasi suatu wilayah layak untuk 

dikembangkan sebagai kawasan industri apabila dalam wilayah tersebut permintaan akan 

lahan industri rata-rata per tahunnya sekitar 7-10 Ha atau perkembangan akan lahan 

industri manufaktur dengan tingkat pertumbuhan minimum lima unit usaha dimana satu 

unit usaha industri manufaktur membututhkan lahan sekitar 1,32-1,34 Ha; 

2. Bagi daerah yang memliki potensi sumber daya alam sebagai bahan baku industri dalam 

meningkatkan nilai tambah perlu diciptakan kutub pertumbuhan baru (growth pole). 



 
 

Berkembangnya suatu kawasan industri tidak terlepas pemilihan lokasi kawasan industri 

yang dipengaruhi oleh beberapa kriteria terkait lokasi. Selain itu dengan 

dikembangkannya suatu kawasan industri juga akan memberikan dampak terhadap 

beberapa fungsi di sekitar lokasi kawasan. 

 

Beberapa kriteria menjadi pertimbangan di dalam pemilihan lokasi kawasan industri, 

antara lain: 

1. Jarak ke pusat kota 

Pertimbangan jarak ke pusat kota bagi lokasi kawasan industri dibutuhkan dalam rangka 

kemudahan memperoleh fasilitas pelayanan baik dari sisi infrastruktur industri, sarana penunjang 

maupun pemasaran. Pertimbangan tersebut perlu diperhatikan mengingat pembangunan suatu 

kawasan industri tidak harus membangun seluruh infrastruktur dari mulai tahap awal melainkan 

dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah ada seperti listrik dan air bersih yang biasanya telah 

tersedia di lingkungan perkotaan, di mana dibutuhkan kestabilan tegangan (listrik) dan tekanan 

(air bersih) yang dipengaruhi oleh faktor jarak. Di samping itu dibutuhkan pula fasilitas perbankan, 

kantor pemerintahan yang memberikan jasa pelayanan bagi kegiatan industri yang pada 

umumnya berlokasi di pusat perkotaan. Oleh karena itu, idealnya suatu kawasan industri berjarak 

minimal 10 km dari pusat kota. 

2. Jarak terhadap permukiman 

Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan industri, pada 

prinsipnya memiliki tiga tujuan pokok, yaitu: 

a. Memberikan kemudahan bagi para pekerja untuk mencapai tempat kerja di kawasan industri: 

b. Mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan industri; dan 

c. Mengurangi dampak polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan 

masyarakat. 

Oleh karena itu, idealnya jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 km dari lokasi 

kegiatan industri. 

3. Jaringan transportasi darat 

Jaringan transportasi darat bagi kegiatan industri memiliki fungsi yang sangat penting 

terutama dalam rangka kemudahan mobilita pergerakan dan aksesibilitas logistik barang dan 

pergerakan manusia yang dapat berupa jaringan jalan dan jaringan rel kereta api. Jaringan jalan 

untuk kegiatan industri harus memperhitungan kapasitas dan jumlah kendaraan yang akan 

melalui jalan tersebut, sehingga dapat diantisipasi sejak awal kemungkinan terjadinya kerusakan 

jalan dan kemacetan. Hal tersebut penting dipertimbangkan karena untuk mengantisipasi 



 
 

dampak permasalahan transportasi yang ditimbulkan oleh kegiatan industri. Kawasan industri 

sebaiknya terlayani oleh jaringan jalan arteri primer untuk pergerakan lalu-lintas kegiatan industri. 

4. Jaringan energi dan kelistrikan 

Ketersediaan jaringan listrik menjadi syarat yang penting untuk kegiatan industri karena 

proses produksi kegiatan industri sangat membutuhkan energi yang bersumber dari listrik untuk 

keperluan mengoperasikan alat-alat produksi. Dalam hal ini standar pelayanan listrik untuk 

kegiatan industri tidak sama dengan kegiatan domestik, dimana perlu kestabilan pasokan daya 

dan tegangan. Kegiatan industri umumnya membutuhkan energi listrik yang sangat besar, 

sehingga perlu diperhatikan sumber pasokan listriknya, baik yang bersumber dari perusahaan 

listrik negara, maupun yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri. 

5. Jaringan telekomunikasi 

Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis terkait pemasaran maupun 

pengembangan usaha, sehingga jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi 

kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. 

6. Pelabuhan laut 

Kebutuhan prasarana pelabuhan menjadi kebutuhan yang mutlak, terutama bagi kegiatan 

pengiriman bahan baku/bahan penolong dan pemasaran produksi, yang berorientasi ke luar 

daeah dan keluar negeri (ekspor/impor). Kegiatan industri sangat membutuhkan pelabuhan 

sebagai pintu keluar-masuk kebutuhan logistik barang. 

 

 

7. Sumber air baku 

Kawasan industri sebaiknya mempertimbangkan keberadaan sungai sebagai sumber air 

baku dan tempat pembungan akhir limbah industri yang telah memenuhi baku mutu lingkungan. 

Di samping itu, jarak yang ideal seharusnya juga memperhitungkan kelestarian lingkungan 

Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga kegiatan industri dapat secara seimbang menggunakan 

sungai untuk kebutuhan kegiatan industrinya tetapi juga tidak menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan DAS tersebut. Sumber air baku tersebut harus memiliki debit yang 

mencukupi untuk melayani kebutuhan kawasan industri. 

8. Kondisi lahan 

Peruntukan lahan industri perlu mempertimbangkan daya dukung lahan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Topografi 



 
 

Pemilihan peruntukan kegiatan industri hendaknya dipilih areal lahan yang memiliki 

topografi yang relatif datar. Kondisi topografi yang relatif datar akan mengurangi pekerjaan 

pematangan lahan (cut and fill) sehingga dapat mengefisienkan pemanfaatan lahan secara 

maksimal, memudahkan pekerjaan konstruksi dan menghemat biaya pembangunan. Adapun 

topogafi/kemiringan tanah ideal adalah maksimal 15%. 

b. Daya dukung lahan 

Daya dukung lahan erat kaitannya dengan jenis konstruksi pabrik dan jenis proses 

produksi yang dilakukan. Jenis konstruksi pabrik sangat dipengarui oleh daya dukung jenis 

dan komposisi tanah, serta tingkat kelabilan tanah, yang sangat mempengaruhi biaya dan 

teknologi konstruksi yang digunakan. 

c. Kesuburan lahan 

Tingkat kesuburan lahan merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi peruntukan 

kawasan industri. Apabila tingkat kesuburan lahan tinggi dan baik bagi kegiatan pertanian 

maka kondisi lahan seperti ini harus tetap dipertahankan untuk kegiatan pertanian dan tidak 

dicalonkan dalam pemilihan lokasi kawasan industri. 

d. Pola tata guna lahan 

Mengingat kegiatan industri selain menghasilkan produksi juga menghasilkan simpangan 

berupa limbah padat, cair, dan gas, kawasan industri dibangun pada lokasi yang non-

pertanian, non-konservasi dan non-permukiman untuk mencegah timbulnya dampak negatif. 

 

e. Ketersediaan lahan 

Kegiatan industri umumnya membutuhkan lahan yang luas, terutama industri-industri 

berskala sedang dan besar. Untuk itu, skala industri yang akan dikembangkan harus pula 

memperhitungkan luas lahan yang tersedia sehingga tidak terjadi upaya memaksakan diri 

untuk konversi lahan secara besar-besaran guna pembangunan kawasan industri. Sesuai PP 

No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, luas lahan kawasan industri minimal 50 Ha 

atau minimal 5 Ha untuk kawasan industri khusus industri kecil dan menengah. 

f. Harga lahan 

Salah satu faktor utama yang menentukan pilihan investor dalam memilih lokasi 

peruntukan industri adalah harga beli/ sewa lahan yang kompetitif, artinya bila lahan tersebut 

dimatangkan sebagai kavling siap bangun yang dilengkapi infrastruktur dasar dan penunjang 

yang harganya dapat dijangkau oleh para pengguna (user). Dengan demikian, dalam 

pemilihan lokasi kawasan industri sebaiknya harga lahan (tanah mentah) tidak terlalu mahal. 

 



 
 

Tabel II. 2 
Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi Kawasan Industri 

No. Kriteria Pemilihan Lokasi Faktor Pertimbangan 

1. Jarak ke pusat kota Minimal 10 km 

2. Jarak terhadap permukiman Minimal 2 km 

3. Jaringan transportasi darat Tersedian jalan arteri primer/ jaringan kereta api 

4. Jaringan energi dan 

kelistrikan 

Tersedia 

5. Jaringan telekomunikasi Tersedia 

6. Prasarana pengangkutan Tersedia pelabuhan laut untuk kelancaran 

transportasi logistik barang maupun outlet 

ekspor/impor 

7. Sumber air baku Tersedia sumber air permukaan (sungai, danau, 

waduk/embung, atau laut) dengan debit yang 

mencukupi 

8. Kondisi lahan • Topografi maksimal 15% 

• Daya dukung lahan sigma tanah ∂ : 0,7-1,0 

kg/cm2 

• Kesuburan tanah relatif tidak subur (non-irigasi 

teknis) 

• Pola tata guna lahan: non-pertanian, non-

permukiman, dan non-konservasi 

• Ketersediaan lahan minimal 50 Ha; 

• Harga lahan relatif (bukan merupakan lahan 

dengan harga yang tinggi di daerah tersebut) 

 Sumber: Permenperin Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Industri 

 

2.2.2 Kajian Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri menurut PP No. 142 Tahun 2015 

Tentang Kawasan Industri 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, 

dalam pembangunan Kawasan Industri, perusahaan Kawasan industri harus memperhatikan 

beberapa hal meliputi: 

1.  Pembangunan Kawasan Industri harus dilakukan sesuai dengan pedoman teknis 

pembangunan Kawasan Industri yang memuat: 

a. Pemilihan lokasi; 

b. Perizinan; 

c. Pengadaan tanah; 

d. Pematangan tanah; 

e. Pembangunan infrastruktur; dan 

f. Pengelolaan. 



 
 

2. Pembangunan Kawasan Industri dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dibangun dengan luas lahan paling sedikit 

50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.  

3. Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan yang diperuntukkan bagi Industri 

Kecil dan Industri Menengah yang dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) 

hektar dalam satu hamparan. 

4. Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang 

dan sarana penunjang. Adapun infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri paling sedikit 

meliputi: 

a. Instalasi pengolahan air baku; 

b. Instalasi pengolahan air limbah; 

c. Saluran drainase; 

d. Instalasi penerangan jalan; dan 

e. Jaringan jalan. 

Sementara itu, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah juga harus ikut berperan dalam 

pembangunan kawasan industri, yaitu dengan menyediakan infrastruktur yang meliputi: 

a. infrastruktur Industri: 

• jaringan energi dan kelistrikan; 

• jaringan telekomunikasi; 

• jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku; 

• sanitasi; dan 

• jaringan transportasi. 

b. Infrastruktur penunjang: 

• perumahan; 

• pendidikan dan pelatihan; 

• penelitian dan pengembangan; 

• kesehatan; 

• pemadam kebakaran; dan 

• tempat pembuangan sampah. 

5. Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri harus memperhatikan upaya pengelolaan dan 

pemanfaatan lingkungan. Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang kegiatan 

usahanya mengolah atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun, wajib 

menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan mendapat pengesahan oleh instansi 

yang berwenang kecuali apabila AMDAL Kawasan Industri telah mencakup/memenuhi 



 
 

kebutuhan terhadap kegiatan mengolah atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan 

beracun. 

6. Pembangunan Kawasan Industri dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 

7. Perluasan Kawasan Industri dilakukan di dalam Kawasan Peruntukan Industri; 

8. Perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri; 

9. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan 

menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: 

a. Belum memiliki Kawasan Industri; atau 

b. Telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan 

Industrinya telah habis. 

10. Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri juga berlaku bagi: 

a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran 

lingkungan hidup yang berdampak luas; atau 

b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya 

memerlukan lokasi khusus. 

11. Perusahaan industri yang dikecualikan dan Perusahaan Industri menengah wajib berlokasi 

di Kawasan Peruntukan Industri; 

12. Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Peruntukan Industri yang akan melakukan 

perluasan dengan menambah lahan, wajib berlokasi di dalam Kawasan Industri; dan 

13. Beberapa perusahaan industri yang telah berdiri sebelum berlakunya PP 142/2015 dan 

berada dalam satu hamparan dengan luas lahan keseluruhan paling sedikit 20 Ha yang 

berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri dapat mengajukan permohonan sebagai 

kawasan industri paling lama dua tahun sejak PP 142/2015 ini diundangkan. Dikarenakan di 

Kabupaten Blora belum memiliki kawasan industri, maka berdasarkan PP 142/2015 di atas 

perusahaan industri di Kabupaten Blora dapat berdiri di luar kawasan industri. Serta 

perusahaan industri kecil dan menengah, serta industri yang menggunakan bahan baku 

khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus di Kabupaten Blora juga 

dapat berdiri di luar kawasan industri. Namun, semua perusahaan industri yang berada di 

luar kawasan industri tersebut tetap harus berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri. 

 



 
 

2.2.3 Kajian Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri menurut Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Rembang 

Berdasarkan Perda Kabupaten Rembang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011- 2031, Kabupaten Rembang terbagi ke dalam 

beberapa wilayah strategis yaitu wilayah strategis pertanian, perikanan, pertambangan, industri, 

dan kawasan pusat pelayanan. Kawasan prioritas adalah kawasan yang mempunyai nilai 

strategis dan penataan ruangnya diprioritaskan. Kawasan prioritas dapat dilihat sebagai 

kawasan-kawasan atau ruang wilayah yang bersifat tertentu karena berpengaruh penting 

terhadap aspek-aspek Poleksosbudhankamnas. Kawasan-kawasan tersebut mempunyai 

kategori: 1). Fungsi tertentu, seperti untuk kegiatan industri, pertanian, pariwisata, dan lain-lain; 

2). Sifat khusus, karena rawan banjir, lingkungan rusak, kawasan-kawasan pertanahan 

keamanan (hankam), kawasan perbatasan, dan lain-lain. 

Beberapa kawasan yang direncanakan mencakup berbagai aspek yaitu, Kawasan 

lindung, Kawasan rawan bencana, Kawasan lindung geologi, Kawasan pertanian terdiri dari 

Kawasan peruntukan tanaman pangan; Kawasan peruntukan hortikultura; Kawasan peruntukan 

perkebunan; dan Kawasan peruntukan peternakan, Kawasan peruntukan perikanan, Kawasan 

peruntukan pertambangan, Kawasan peruntukan industri, Kawasan peruntukan pariwisata. 

Kawasan peruntukan industri berdasarkan RTRW Kabupaten Rembang meliputi: 

a. Peruntukan industri besar, Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha meliputi: 

i. kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 Ha; 

ii. kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 491 Ha; dan 

iii. kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha. 

b. Peruntukan industri menengah, meliputi: 

i. kawasan peruntukan industri di sepanjang koridor Jalan Pantura Kabupaten Rembang 

seluas kurang lebih 8.864 Ha; 

ii. kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan kelautan di wilayah pesisir Kabupaten 

Rembang. 

iii. kawasan peruntukan agroindustri  

iv. kawasan peruntukan industri pertambangan  

c. Peruntukan industri kecil dan mikro meliputi: 

i. peruntukan klaster industri mebel 

ii. peruntukan klaster industri batik  

iii. peruntukan klaster industri kuningan   

iv. peruntukan klaster industri bordir   



 
 

v. peruntukan klaster industri gula tumbu   

vi. peruntukan klaster industri genteng dan batu bata  

vii. peruntukan klaster industri garam  

viii. peruntukan klaster olahan perikanan  

ix. peruntukan klaster ternak  

x. peruntukan klaster industri mangga  

xi. peruntukan klaster industri galangan kapal  

xii. Kecamatan Sarang.peruntukan industri kecil kawis  

 

2.3 Metode  

Metode analisis yang digunakan terdiri dari proses pengumpulan data dan analisis data. 

2.3.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka 

mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan teknik tertentu sesuai 

dengan tujuannya. Teknik yang dipilih setiap variabel tergantung pada berbagai faktor terutama 

jenis data dan ciri responden. Karena teknik pengumpulan data tergantung pada karakteristik 

data variabel, maka teknik yang dipergunakan tidak selalu sama untuk setiap variabel (Gulo, 

2002). Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu. 

1. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengambil telaah terhadap dokumen 

yang telah ada sebelumnya. Pada Laporan ini data sekunder yang dikumpulkan seperti data 

statistik, kebijakan pemerintah kajian kajian dibidang industri dan pertanian, dan berbagai data 

spatial yang diperoleh dari instansi-inslansi terkait seperti Bappeda, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Koperasi usaha kecil menengah, Dinas pertanian dan peternakan, Dinas kelautan 

dan perikanan. 

2. Pengumpulan Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data 

atau narasumber. Adapun pengumpulan data secara primer berupa Wawancara dan Survei 

lapangan / observasi. Wawancara yang dilakukan dituju kepada pihak pemerintah Kabupaten 

Rembang seperti Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi usaha kecil menengah, 

Dinas pertanian dan peternakan, Dinas kelautan dan perikanan, Badan Perencanaan dan 

Pembangunan daerah Kabupaten Rembang.Selain pihak pemerintah wawancara juga akan 

dilakukan kepada pelaku industri pengolahan dan petani. 



 
 

Observasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui keadaan eksisting sentra produksi dan 

sentra pengolahan kawasan peruntukan industri Kabupaten Rembang. 
 

2.3.2 Metode Analisis 

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa perwilayahan dan metode 

analisis. Beriikut penjelasannya 

a. Pendekatan Sektoral  

Pendekatan sektoral adalah suatu pendekatan dimana seluruh kegiatan ekonomi didalam 

wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor. Dalam penelitian ini 

terdapat 2 sektor yang akan dibahas yakni sektor unggulan pertanian kehutanan dan 

perikanan, dan sektor industri . Lalu akan dibahas komoditas unggulan yang ada 

didalamnya. 

b. Pendekatan Wilayah 

Pendekatan wilayah akan membahas mengenai perwilayahan komoditas unggulan dan 

perwilayahan industri sehingga akan didapatkan keterkaitan antara sentra produksi dan 

sentra pengolahan. 

c. Analisi sentra produksi 

Analisis sentra produksi dilakukan dengan analisis persebaran komoditas unggulan yang 

meliputi komoditas pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan perikanan. 

d. Analisisis sentra pengolahan 

Analisi sentra pengolahan mempertimbangkan jenis industri yang ada di setiap 

kecamatan Kabupaten Rembang, Untuk mengetahui lokasi industri akan dicarai melalui 

kriteria pemilihan lokasi industri berdasarkan pedoman teknis pembangunan kawasan 

industri . 

Variabel yang digunakan sebagai kriteria pemilihan lokasi kawasan industri terdiri dari: 

1. Kemiringan lereng 

2. Penggunaan lahan 

3. Jaringan jalan 

4. Jaringan transportasi 

5. Sumber air baku 

6. Jaringan infrastruktur dan pedagangan 

e. Analisis Keterkaitan 

Keterkaitan sentra produksi dan sentra pengolahan akan dianalisis menggunakan matriks 

bahan baku dan jenis pengolahan industri dengan mempertimbangkan teori lokasi yang 



 
 

meliputi bahan baku, pengolahan dan pemasaran. Sehingga akan diketahui asal dan 

tujuan bahan baku tiap sentra. 

 

 


