
BAB III 

POTENSI	 DAN PERKEMBANGAN KOTA PARAKAN 

A. Kondisi Fisik Kota Parakan 

1. Kedudukan Geografis 

Kota Parakan sebagai salah satu kota di wilayah 

Kabupaten Temanggung, yang memiliki luas 435,82 Ha 

yang dimana luas wilayah yang dibawahi Kecamatan 

Parakan sendiri memiliki luas 6.508,50 Ha. Wilayah 

kota Parakan ini dibatasi : 

Sebelah wi:;ara Kecamatan Ngadirejo.
 

Sebelah Timur Desa Campursalam Kec Parakan.
 

Sebelah Barat Desa Watukumpul dan Depokhar.j.:.
 

Ke,: Par akan • 

• Sebelah Selatan : Desa Tegalrejo Kec Bulu. 

2.	 Kondisi Klimatologis 

Kondisi Klimatologis berkaitan erat dengan letak 

ge.:.gr a f i s suatu daerah,juga berpengaruh langsunq 

terhadap perwujudan fisik suatu bangunan. I<c'nd is i 

klimatologis meliputi 

a. Sinar Matahari 

Kota Parakan ini terletak pada daerah yang 

trc1p i k, maka kota Parakan mendapat sinar matahari 

sepanjang siang dengan tingkat radiasi yang ren-	 Ii 

~ 
dah, karena terletak didaerah pegunungan. Suhu	 Ii 

udara yaitu relatif rendah yaitu antara 17,100C
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22,000(:. 

b. (:urah	 Hujan 

Kota Parakan yang terletak dikaki bUkit,dan 

terletak didaerah tropik yang mempunyai sistem 

sirkulasi musim yang berimbang antara musim penghu

jan dengan kemarau. Musim penghujan berlangsung 

antara bulan Oktober - April dan musim kemarau 

antara April - Oktober. Curah hujan sebesar 13,10 

mm per-tahun. Curah hujan minimal jatuh pada bulan 

Aqustus,dan maksimal jatuh pada bulan Desember. 

c.	 Angin 

Keberadaannya di daerah Katulistiwa ini, maka 

angin dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin 

barat pada bulan November - April dan angin Muson 

pada bula Mei - Oktober. 

B. Potensi Non Fisik 

1. Jumlah	 Penduduk 

Perkembangan Jumlah penduduk di kecamatan Para

kan ini menurut data statistik, adalah sebagai berikut 

(Tabel Jumlah penduduk III.l) 

Tahun	 Jumlah Penduduk 

1'3'31 73.117 jiwa 
2000 80.181.jiwa 
2010 88.833 .j iwa 

Sumber :	 Perhitungan Tim Statistik Kecamatan Parakan. 

Angka pertambahan penduduk rata-rata sebesar 1,03 

X per-tahun. Pertambahan penduduk kota Parakan menun
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tut adanya penambahan berbagai fasilitas baik kuali

tas maupun kuantitasnya. 

2. Perkembangan Sosial Budaya 

Perkembangan sosial budaya mempengaruhi cukup 

besar dalam bidang kehidupan. Kota parakan ini walau

pun bukan merupakan pusat kebudayaan Jawa, namun 

perkembangan sosial budayanya masih tetap menjunjung 

nilai tinggi kebudayaan jawa. 

Kehidupan sosial budaya masyarakat kota Parakan 

masih nampak terpelihara bahkan.dipertahankan, sejauh 

bisa menimbulkan dampak positip dan dapat digunakan 

sebagai unsur penunjang pembangunan fisik dan mental 

spiritual khususnya kota Parakan. 

Kota Parakan ini masih mampu mempertahan beberapa 

unsur identitasnya, walaupun telah berkembang menjadi 

suatu kota yang penuh keragaman fungsi,peran dan 

pelayanannya. 

3. P&rkembangan Ekonomi 

Kota Parakan sudah dapat dikatakan suatu kota 

yang yang mapan, walaupun masih nampak sifat dualisme 

fc.rmal dan non formal.Dimana lapangan pekerjaan yang 

ada belum mampu menyerap angkatan kerja yang ada. 

Kehidupan ekonomi masyarakat cukup dominan pada 

bidang agraris, walaupun begitu sektor perdagangan, 

jas dan industri kini sudah banyak berkembang. 

Biarpun perkembangan ekonomi kota Parakan terasa 

agak lambat, tetapi bila ditinjau dari perkembangan 
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pendapataan perkapita ataupun daya be1i mayarakat 

sudah diatas batas pendapatan minimum. 

4. Perkembangan Sarana dan Prasarana 

Perkembangan jum1ah penduduk akan berakibat 

berkembangnya bidang lain, salah satunya adalah bidang 

sarana dan prasarana seperti fasi1itas perdagangan, 

jasa, akomodasi dan yang 1ainnya. Perkembangan sarana 

dan prasana yang ada dikota Parakan wa1aupun be1um 

be1um memadai namun terus diupayakan pengembangannya 

sebagai suatu pemeratan pembangunan. 

Perkembangan prasarana 1ingkungan yang me1iputi 

fasi1itas ja1an, transportasi umum, pedestrian d11, 

yang menunjang kemudahan masyarakat da1am me1akukan 

sega1a aktifitasnya sehari-hari. 

Perkembangan sarana juga mengikuti perkembangan 

yang ada seperti ha1nya : Te1epone, Perbankan, Asuran

si, training pendidikan,dan sarana umum 1ainnya. 

S. Perkembangan Arsitektur 

Perkembanqan ekonomi, sosial budaya yang semakin 

tinggi berakibat terhadap pengembangan Arsitektur. 

Perkembangan da1am arsitektur ini terpengaruh karena 

arus modernisasi, sehinga perkembangan yang terjadi 

cenderung akan meningga1kan ni1ai-rii1ai tradisi yang 

ada. 

Dar i perkembangan arsitektur di kelta Parakan 

dewasa ini tampak masih adanya kecenderungan untuk 

melestarikan nilai-ni1ai arsitektur 1ama/tradisiona1, 
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atau dengan istilah populer saat ini back to nature 

yai tLI kembali ke alamo Hal ini terbukti dengan 

banyaknya usaha pemeliharaan, penyelamatan, dan 

pelestarian bangunan-bangunan lama / bersejarah yang 

tinggi nilainya dengan berbagai upaya renovasi dan 

preservasi. 

Dalam pemhangunan banqunan terlihat adanya upaya 

untuk menggali kembali nilai-nilai arsitektur lama/ 

t r ad i s i ,:.nai, serta usaha penyesuaian diri terhadap 

nilai dan corak arsitektur yang ada melalui berbagai 

mc.d i f i kasi yang disesuaikan dengan perkembanga~ 

teknologi struktur. kontruksi dan material bangunan. 

C. Potensi Fisik 

1. Lokasi 

L.:.kasi keberadaan kota Parakan adalah sangat 

strategis keberadaannya, dimana posisinya pada daerah 

transit dari kota-kota yang ada disekitarnya 

Wc,nc,sc,b ':' 

Parakan Kendal 

rvlagel ang 

(Gambar Situasi keberadaan kota 111.1) 

p,:,tensi ini sanggat mendukung dalam penggembanqan 

sebagai daerah perdagangan transit. Lokasi Pasar itu 

sendiri berada pada daerah perkembangan perdagangan 

yanng ada dikota Parakan tersebut sehingga sangat 

mendukung dalam perkembangannya. 
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2. Tapak 

Tapak pada lokasi pasar ini mempunyai beberapa 

potensi yang menguntungkan, dimana disekitar pasar 

tapak ini adalah merupakan daerah perdagangan dan 

mudah diJangkau, selain dari itu kondisi tapak memi

liki kontur dengan kemiringan yang rendah sehingga 

memperlancar dalam penyaluran drainase. 

i 
~ 

(Gambar Tapak pada site 111.2) 

3. Bangunan 

Bangunan yang ada berpotensi ~ntuk dikembangkan 

lagi dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya, 

dimana bangunan yang ada adalah merupakan bentuk 

tradisional yang akrap dengan masyarakat dan sesuai 

dengan iklim tropis setempat. 
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(Gambar Bangunan yang akrap lIl.3) 

4. Sirkulasi 

Sirkulasi yang ada pada tapak ini mempunyai 

potensi yang cukup bagus, dimana keberadaannya pada 

daerah perkembangan perdagangan kota tersebut yangg 

mudah dijangkau dengan sirkulasi kendaraan atau sirku

lasi pejalan kaki. Diamana lokasi tapak itu sendiri 

dikelilingi oleh jalur sirkulasi. 

fJl'U 1irWOS' ~ 

-
.siFkultSi ~tJ~fl'J/1 ~ia 

L;hA tn-lidS 
imd6h 

l1JhJ~' d'S
.sed-O 

=-==-::.,..... r-

~- 1- -fPL..--

III 

(Gambar Analisa sirkulasi lalu lintas lII.4) 

5. Prasarana Pendukung 

Prasarana pendukursg y.::Ing ada sangat berpc,tensi 

dalam mendukung keberadaan pasar tersebut, dimana 

lokasinya yang berada dijantung kota sanqat memugkin
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kan untuk menyediakan prasarana pendukung yang dibu

tuhkan seperti listrik, Jaringan air bersih dan kotor, 

komunikasi, sampah serta pencegahan kebakaran 

D. Kedudukan Kota Dalam Perkembangan Wilayah Regional 

Perkembangan kota sangat terkait dengan perkembang

an yang terJadi di wilayah sekitarnya, yang tampaknya 

tidak terbatas pada wilayah Kec Parakan. 

Tingkat keterkaitan tersebut pada dasarnya akan 

menetukan besarnya peran dan fungsi yag selaJutnya meru

pakan .pendorong utama bagi pertumbuhan k,:.t a. Terdapat 

beberapa faktor yang secara regional mempengaruhi pertum

buhan kota Parakan yaitu : 

a.	 Posisi kota Parakan yanng berada dipersimpangan Jalan 

antara Temanggung, Wonosobo dan Kendal, men.j ad i kan 

Kota Parakan berkembang menJadi Kota Transit, yang 

secara langsung maupun tidak langsung akan banyak 

membawa pengaruh pada tahap perkembangan kClta selan-

Jutnya. 

b.	 Potensi pertanian tanaman perkebunan berupa hasi 1 

temba~~au telah megarahkan pertumbuhan kota Parakan 
....':' 

berkembang menJadi kota perdagangan, sehingga menuntut 

adanya fasilitas-fasilitas khusus tingkat regional 

untuk lebih mengembangkannya. 

c.	 Walaupun tidak dengan percepatan yang tinggi, pertum

buhan Jumlah penduduk kecamatan Parakan menuntut 

ditingkatkanya kualitas tigkat pelayanan kota ini 
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sebagai salah satu simpul jasa distribusi. 1 

E.	 Perkembangan Kota Parakan 

~alam perencanaan kota Parakan ada beberapa alter

natif perencanaan yang disusun atas dasar tinjauan poten

si dan serta keinginan atau aspirasi yang ada di kalangan 

pemerintah dan masyarakat. Perkembangan kota Parakan ini 

pada dasarnya dapat ditinjau dari 2 ssgi yaitu : 

1.	 Perkembangan Fungsi Kota. 

a.	 Sebagai Pusat Pemerintahan di tingkat ke,:amatan, 

kota Parakan hendaknya dapat dijadikan pedoman bagi 

penyediaan / penyempurnaan dan pengembangan fasili 

tas dan aktifitas pemerintahan, dalam hal ini kc,ta 

kec Parakan yang membawahi 8 Kalurahan,yang terdiri 

dari 36 dusun. 

b.	 Sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian, kota Parakan 

mempunyai peranan penting dalam memajukan kegiatan 

perekonomian di wilayah kecamatan Parakan dan 

daerah hinterlinenya. Secara garis besar penegasan 

pengembangan fungsi ekonomi kota Parakan sebagai 

bertkut : 

1).	 I<c,ta Sebagai Pus~t Perkembangan Indl.lst r i , 

sebagai pusat pengembangan, berarti kota Para

kan harus dapat membina dan menstimulir per

tumbuhan industri yang ada di kota Parakan, 

tanpa menurangi persyaratan dan efisiensi 

1.)RUTRK Ibu Kota Kecamatan Parakan, Kab DATI II Te
manggqung. 
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pengembangan industri yang optimal. 

2).	 Kota Sebagai Pusat perkembangan Perdagangan, 

Kota Parakan berfungsi sebagai pusat akumulator 

hasil bumi/ industri dar i berbagai daerah 

disekitarnya, serta sebagai pusat d istr ibut,:.r 

bagi kebutuhan d~erah tersebut. Dengan demikian 

kota Parakan dapat dik~t~k~n ~sb~g~i Tsrmin~l 

Transit bagi peredaran barang dagang hasil bumi 

bagi daerah sekitarnya. 

c.	 Sebagai Pusat Pelay6n~n Sosial, dari data yang ada 

kota Parakan mempunyai fasilitas sosial yang lebih 

menc,njc.l dibanding dengan daerah lain, baik dalam 

macam, jumlah maupun kualitas kapasitasnya. Faili 

tas yang ada ternyata tidak hanya melayani penduduk 

kota Parakan saja, tetapi juga melayani masyarakat 

yang ada di sekitar kota Parakan. Dengan pertamba

han penduduk dan peningkatan taraf hidup maka perlu 

dipikirkan pengembangan fasilitas sosial yang ada. 

2.	 Pengembangan risik Kota 

Untuk mewujudkan arah fungsi kota yanq telah 

ditetapkan maka diperlukan usaha pengembangan fisik 

kota secara menyeluruh, terarah dan terpadu. Sasaran 

pengembangan fisik dalam suatu perencanaan kota pada 

umumnya akan meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a.	 Pengaturan faktc.r- fakt.:,r fisH: yang menyanqkut 

kesehatan, ketertiban dan keindahan kc.ta. 

b.	 Pengaturan tata perumahan dan bangunan-banqunan non 
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peYumahan / fasilitas umum. 

c. PengatuYan tata guna tanah. 

d. PengatuYan siYkuIasi kota. 

e. PengatuYan peYtumbuhan bentuk dan Iuas kota. 

f. Penyediaan sayana dan pya sayana yang memadai. 
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