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BAB 3  

POTENSI DAN KONDISI LOKASI 

3.1 Tinjauan Umum Kabupaten Boyolali 

3.1.1 Gambaran Umum 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di 

Propinsi Jawa Tengah, terletak antara 110° 22' - 110° 50' Bujur Timur dan 7° 7' - 

7° 36' Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 - 1500 meter di atas 

permukaan laut. Terdapat 19 Kecamatan dan 261 Desa di Kabupaten Boyolali. 

Posisi geografis wilayah Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang dapat 

dijadikan sebagai modal pembangunan daerah karena berada pada segitiga 

wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) yang merupakan tiga kota 

utama di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat ini 

dengan dikembangkannya wisata Solo-Selo (Kabupaten Boyolali)-Borobudur 

(Kabupaten Magelang) atau SSB, diharapkan lebih meningkatkan pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Boyolali. Disamping itu, seiring dengan mulai 

perencanaan pembangunan jalan tol Solo-Semarang dan jalan tol Solo-Kertosono 

yang melintasi wilayah Kabupaten Boyolali, maka diharapkan potensi 

pengembangan Kabupaten Boyolali Pro-Investasi terutama dalam sektor 

perekonomian dan industri menjadi sangat besar (Pemerintah Kabupaten Boyolali, 

2014). 

Identitas Kabupaten Boyolali terletak pada susu, mengingat hasil produksi 

susu di Kabupaten Boyolali adalah penyumbang produksi susu terbesar di Jawa 

Tengah, yang berkisar kurang lebih 50% dari jumlah total produksi susu di Jawa 

Tengah. Sejarah singkat peternakan sapi di Kabupaten Boyolali berasal dari 

Negara Belanda, yang dibawa oleh penjajah Belanda pada saat itu. Sapi-sapi 

tersebut dibudidayakan di Indonesia sejak tahun 1980. Pada tahun tersebut 

Pemerintah Indonesia mulai menyalurkan kredit usaha pertenakan sapi perah 

kepada masyarakat di Boyolali. Sejak itulah warga di Kabupaten Boyolali 

menjadi peternak sapi yang dapat memproduksi susu hingga: 86.021 liter/ hari. 

Lokasi peternak sapi di Kabupaten Boyolali tersebar di Kecamatan Selo, 
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Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk dan Kecamatan 

Mojosongo (Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, 2015). 

 
Gambar 3.1 Peta Administratif Kecamatan Cepogo 

Sumber: ekogeografiuns.wordpress.com 

 

3.2 Tata Guna Lahan Di Wilayah Kabupaten Boyolali 

Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 101.510,1955 ha (1.008,45 

Km²) terdiri dari 22,49% berupa lahan basah dan 77,51% berupa tanah kering. 

Pola tata guna lahan sesuai Pearaturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 

Tahun 2011 mengatur kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud 

pada pasal 43 ayat (1) huruf a berupa kawasan industri terdiri atas jenis industri 

pemesinan, listrik, tekstil, alat angkutan, makanan, galian bukan logam, industri 

kayu, dan industri sejenis lainnya seluas kurang lebih 1.276 (seribu dua ratus tujuh 

puluh enam) hektar meliputi:  

a. Kecamatan Ampel;  

b. Kecamatan Cepogo;  

c. Kecamatan Mojosongo;  

g. Kecamatan Nogosari;  

h. Kecamatan Karanggede;  

i. Kecamatan Klego;  
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d. Kecamatan Teras;  

e. Kecamatan Sambi;  

f. Kecamatan Ngemplak;  

j. Kecamatan Kemusu; 

k. Kecamatan Wonosegoro;dan 

l. Kecamatan Juwangi. 

Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b terdiri atas jenis industri pertanian, kertas, industri kayu, penerbit, 

percetakan, pakaian jadi dan industri sejenis lainnya seluas kurang lebih 444 

(empat ratus empat puluh empat) hektar meliputi:  

a. Kecamatan Ampel;  

b. Kecamatan Cepogo;  

c. Kecamatan Musuk;  

d. Kecamatan Boyolali;  

e. Kecamatan Mojosongo;  

f. Kecamatan Teras;  

g. Kecamatan Sawit;  

h. Kecamatan Banyudono;  

i. Kecamatan Sambi;  

 

j. Kecamatan Ngemplak;  

k. Kecamatan Nogosari;  

l. Kecamatan Simo;  

m. Kecamatan Karanggede;  

n. Kecamatan Klego;  

o. Kecamatan Andong;  

p. Kecamatan Kemusu;  

q. Kecamatan Wonosegoro; dan 

r. Kecamatan Juwangi. 

 

3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali 

Rencana pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan 

pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 48 huruf a terdiri atas:  

a. Koridor kawasan strategis Subosukawonosraten;  

b. Jalur kawasan SSB;  

c. Kawasan minapolitan meliputi:  

1. Kecamatan Teras;  

2. Kecamatan Sawit; dan  

3. Kecamatan Banyudono.  

d. Kawasan strategis agropolitan meliputi:  

1. Kecamatan Selo;  

2. Kecamatan Ampel;  
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3. Kecamatan Cepogo;  

4. Kecamatan Sawit; dan  

5. Kecamatan Banyudono.  

e. Kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan arteri, kolektor dan 

kawasan lokal;  

f. Wilayah perbatasan, Kecamatan Sawit dan Kecamatan Banyudono 

Kabupaten Boyolali dengan Kecamatan Gatak dan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo dikembangkan sebagai kawasan 

perdagangan dan jasa pada sepanjang jalan arteri;  

g. Wilayah perbatasan, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Nogosari 

Kabupaten Boyolali dengan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri; dan  

h. Kawasan wisata meliputi:  

1. Kawasan wisata alam Selo di Kecamatan Selo;  

2. Kawasan wisata Tlatar di Kecamatan Boyolali;  

3. Kawasan wisata Pengging di Kecamatan Banyudono;  

4. Kawasan wisata Waduk Cengklik di Kecamatan Ngemplak; dan  

5. Kawasan wisata Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu.  

Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana 

dimaksud sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali  Nomor 13 Tahun 2011 

meliputi:  

a.  KDB maksimum 60 % (enam puluh persen) 

b.  Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai  

c.  KDH minimum 40 % (empat puluh persen)  

3.4 Gambaran Umum Kecamatan Cepogo 

Kecamatan Cepogo merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Boyolali. Kecamatan Cepogo terdiri dari 15 Desa (Pemerintah 

Kabupaten Boyolali, 2016). Secara umum Kecamatan Cepogo merupakan 

perbukitan bergelombang dengan relief halus hingga sedang. Kemiringan lereng 

bervariasi dari 0% s.d. lebih dari 70%. Geomorfologi Kecamatan Cepogo 
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merupakan perbukitan bergelombang berrelief halus hingga kasar antara 400 

hingga 1.400 meter diatas permukaan laut, yang terbagi menjadi 2 satuan 

geomorfologi, yaitu perbukitan berelief halus-datar (menempati wilayah bagian 

timur dan memanjang ke arah tenggara) dan perbukitan berelief sedang 

(menempati bagian tengah hingga barat daya dan barat laut). Kecamatan Cepogo 

beriklim sedang, dengan curah hujan 2984 Mm pada tahun 2013 dengan jumlah 

hari hujan 176 Hh (KDA, 2014). 

 

3.5 Tata Guna Lahan Kecamatan Cepogo 

Kecamatan Cepogo Dalam Angka menyebutkan pada saat ini tata guna 

lahan di Cepogo mayoritas untuk pertanian produktif dan peternakan. Kondisi 

eksisting Kecamatan Cepogo yang hijau dan subur dimaksimalkan warga untuk 

bercocok tanam dan beternak. Kondisi tersebut sangat cocok untuk industri 

agropolitan dan pengembangan kawasan strategis seperti wisata alam dan 

sebagainya. Kecamatan Cepogo memiliki akses cukup dekat dengan jalur Solo-

Semarang dan Boyolali-Magelang, akses pelabuhan Semarang dengan jarak 

tempuh berkisar 2-3 jam menjadikan wilayah ini potensial untuk dikembangkan 

sebagai kawasan tempat pengolahan susu. 

 
Gambar 3.2 Peta Pengolahan Lahan Kecamatan Cepogo 
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Sumber: ekogeografiuns.wordpress.com 

 

3.6 Keadaan Kawasan Kecamatan Cepogo 

Beberapa kelebihan yang dapat menunjang perencanaan kawasan tempat 

pengolahan susu di Kecamatan Cepogo: 

1. Tersedianya lahan yang luas dan berkontur 

2. Keadaan lokasi yang masih asri dengan pemandangan yang menarik 

3. Lahan terletak di daerah pertanian dan peternakan yang berpotensi 

sebagai area agrowisata. 

4. Lokasi berdekatan dengan industri rumahan pengrajin tembaga. 

5. Tersedianya infrastruktur yang cukup memadai 

6. Bahan baku dasar untuk industri pengolahan susu yang cukup melimpah. 

7. Dekat dengan wisata alam dan vulkanologi gunung merapi, gunung 

merbabu dan agrowisata sekitar Cepogo. 

3.7 Sumber Daya Kecamatan Cepogo 

Kecamatan Cepogo Dalam Angka Tahun 2014 menyebutkan jumlah 

penduduk mencapai  53.581 jiwa pada semua kelompok usia dan 7.922 jiwa pada 

kelompok usia produktif. Banyaknya sumber daya lain seperti; melimpahnya hasil 

pertanian produktif, peternakan, perkebunan dan air membuat masyarakat Cepogo 

terkosentrasi pada mata pencaharian bertani dan berternak. Pengembangan 

industri pengolahan susu sapi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal 

pada usia produktif. Sehingga mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi 

pada usia produktif di Kecamatan Cepogo. 

 

3.8 Tinjauan Lokasi 

Dalam upaya mendapatkan desain kawasan tempat pengolahan susu 

terpadu yang optimal, di perlukan beberapa parameter yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk menilai potensi dari site yang 

akan menjadi lokasi tempat pengolahan susu. Dengan melihat konsep yang 

diangkat dan standar lokasi industri pengolahan susu terpadu, maka lokasi 

tersebut harus  memenuhi beberapa kriteria. Adapun kriteria-kriteria pemilihan 

lokasi tersebut adalah sebagai berikut :  
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a. Site memiliki lahan yang luas dan tidak berkontur curam. 

b. Site harus memperhatikan RTRW Kabupaten Boyolali. 

c. Tersedianya berbagai sarana prasarana seperti jaringan jalan, sarana 

pendidikan, sarana kesehatan, sarana perniagaan dan jasa. 

d. Lokasi terjamin akan ketersediaan sumber bahan baku utama susu. 

e. Lokasi berdekatan dengan sumber tenaga (karyawan atau pekerja). 

f. Lokasi memiliki keamanan dan ketenangan lingkungan. 

g. Lokasi tersedia jaringan utilitas seperti jaringan-jaringan utilitas: air 

bersih, listrik, telekomunikasi dan drainase. 

h. Site terletak tidak berdekatan dengan lingkungan penduduk. 

 

3.9 Data Site 

Dalam konsep memilih site di Kecamatan Cepogo Boyolali karena adanya 

beberapa faktor pendukung. Lokasi site yang berada di Jl. Boyolali-Magelang 

Km.12 memiliki lahan kosong yang cukup luas. View gunung merapi dan gunung 

merbabu menjadikan lokasi ini sangat tepat untuk dikembangkan. Tempat 

kawasan pengolahan susu yang menekankan pada konsep ramah lingkungan dan 

hemat energi nantinya akan memanfaatkan lahan berkontur seperti pada site 

semaksimal mungkin tanpa harus melakukan perubahan cut and fill yang 

berlebihan. Berikut data site diantaranya meliputi: 

a. Lahan: lokasi site adalah kawasan tegalan semi kering dengan 

tumbuhan peneduh yang cukup banyak. Pada lokasi site memang 

masuk dalam wilayah tanah kering atau tanah yang diperbolehkan 

untuk kegiatan industri. Luas total site yang dipilih 3,2 Hektar 

dengan kondisi eksisting dibagian belakang terdapat sungai. 

b. Situasi site: situasi pada lokasi site berada dekat dengan 

permukiman penduduk yang tidak padat. Lokasi site berjarak 

sekitar 1 kilometer dari Kantor Kecamatan Cepogo sebagai pusat 

pemerintahan di lokasi. Memiliki jarak 1 kilometer dari kawasan 

pendidikan SMP dan SMA. Lokasi berada dekat dengan KUD 
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Cepogo sebagai instansi yang menangani pemsaran susu. Jarak 

lokasi site dengan tempat pemerahan susu sekitar 1,5 kilometer. 

c. Kontur: lokasi site memiliki bermacam-macam ketinggian kontur. 

Ketinggian kontur pada lokasi site berkisar 50 cm-300 cm. Kontur 

yang cukup dalam terletak pada bagian belakang dekat dengan 

sungai.  

d. Vegetasi: Komponen pendukung site seperti vegetasi terletak 

secara menyebar. Vegetasi yang ada pada lokasi site dominan 

dipenuhi pohon trembesi. Vegetasi nantinya dapat dimanfaatkan 

sebagai peneduh dan penghalang sinar matahari. 

 
Gambar 3.3 Lokasi site 

Sumber: Google Earth (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


