Jurnal Teeknik PWK Volum
me 2 Nomor 3 20
013
Online : http:///ejournal-s1.unddip.ac.id/index.php/pwk
__________________________________________________________________________________________________________________________

EVALUASI KESESUAIAN
K
N FUNGSI PU
USAT KOTA WONOSOBO
W
SEBAGAI PU
USAT PELAYA
ANAN
Ndaru Prrasetyo¹ dan
n Bitta Pigaw
wati²
1

Mahasisw
wa Jurusan Pe
erencanaan W
Wilayah dan Ko
ota, Fakultas Teknik, Univerrsitas Diponeg
goro
2
Dosen Jurusan Perencanaan Wilaayah dan Kota
a, Fakultas Tek
knik, Universittas Diponegorro
email : pprasetyo33ndaru@gmail.co
om

Abstrrak: Perkemb
bangan Kota
a Wonosobo ditandai dengan
d
berke
embangnya aktivitas perkotaan dan
n
peningkatan pergeerakan penduduk yang pessat terutama di kawasan pusat
p
kotanyaa dikarenakan konsentrasii
berag
gamnya aktiviitas pendudukk kota dipusattkan di kawassan tersebut. Adanya fenom
mena tersebu
ut menjadikan
n
pusatt Kota Wonoso
obo ditetapka
an sebagai puusat pelayanan
n kota. Sebag
gai pusat pelayyanan kota mengharuskan
m
n
memp
punyai berag
gam fungsi untuk
u
mewaddahi/melayanii beragamnya
a aktivitas m
masyarakat ko
ota sehingga
a
kebuttuhan masyarrakatnya ma
aupun pengunnjung dapat terpenuhi. Berdasarkan
B
hhal tersebut, maka perlu
u
diketa
ahui fungsi‐fungsi apasaja yang
y
terdapaat di pusat Kotta Wonosobo sesuai dengaan kondisi kaw
wasannya. Hall
ini peenting, mengingat fungsi‐fu
ungsi yang adda di pusat Kota
K
Wonosob
bo harus sesuuai dengan standar fungsii
pusatt kota sehingg
ga kawasan tersebut
t
men dukung peran
n pusat kota sebagai pusaat pelayanan kota. Tujuan
n
penelitian ini untukk mengevalua
asi kesesuaiann fungsi pusat Kota Wonossobo sebagai pusat pelaya
anan. Sasaran
n
untukk mencapai tujuan
t
terseb
but adalah iddentifikasi ko
ondisi Kota Wonosobo,
W
annalisis zonasi pusat Kota
a
Wono
osobo, analisiis kondisi pussat Kota Woonosobo dan evaluasi kese
esuaian fungs
gsi pusat Kota
a Wonosobo..
Metod
de yang digu
unakan dalam
m penelitian inni adalah meetode pendekatan kuantitaatif dengan teknik analisiss
yang digunakan adalah deskkriptif kuanttitatif dan kualitatif
k
serrta teknik kkomparatif dengan
d
cara
a
memb
bandingkan antara
a
fakta di lapangan dengan teorri. Hasil pene
elitian menunnjukan bahwa
a pusat Kota
a
Wono
osobo memilikki fungsi seba
agai pusat suupply‐service, catering‐tourrist, financial‐‐business, com
mmunication‐‐
inform
mation, educcational‐scientific, culturall‐entertainmeent, social‐he
ealth protecttion, dan so
ocial‐political..
Namu
un, terjadi ketidaksesuaian
n fungsi antarra fungsi pussat Kota Won
nosobo tersebbut dengan sttandar fungsii
pusatt kota sebaga
ai pusat pela
ayanan kota ddikarenakan pusat Kota Wonosobo
W
tiddak memiliki fungsi sport‐‐
recrea
ation yang dissebabkan oleh
h faktor kebijaakan.
Keyw
word : Evaluasii, Kesesuaian,, Fungsi Pusatt Kota, Pusat Pelayanan, Wonosobo
W
Abstrrak: The deveelopment of Wonosobo ciity characterizzed by the de
evelopment oof urban activvities and thee
increa
asing of popu
ulation rapidlyy, especially inn the city Cen
ntre due to the concentratiion of variou
us activities off
the ciity population
n is concentra
ated in that region. The existences
e
of these phenom
mena make the centre off
Wono
osobo city deesignated as a city servicee centre. As a city service
e centre has a variety off functions to
o
accom
mmodate/cateer diverse urban activities sso that the neeeds of the com
mmunity andd visitors can be
b met. Based
d
on thiis, it is necesssary to know anything
a
whaat functions arre contained in
i Wonosobo city centre is based on thee
condittion of the reegion. This is important, g iven the existting functionss in the centrral city of Wo
onosobo mustt
comply with the standard functiions of the tow
wn centre so that the regio
on supports thhe central rolle as a servicee
centree city. The purpose of this study to evaluuate the suita
ability of Won
nosobo city ceentre function
ns as a servicee
centree. Target to achieve
a
this go
oal is the idenntification of conditions
c
Wo
onosobo city, downtown zo
oning analysiss
Wono
osobo, Wonossobo city centtre condition aanalysis and evaluation
e
of the suitability
ty functions Wonosobo
W
cityy
centree. The method
d used in thiss study is a quuantitative ap
pproach to the analysis tecchnique used is descriptivee
qualittative as well as quantitative and compaarative techniiques by comp
paring the faccts on the gro
ound with thee
theoryy. The resultss showed tha
at the Wonossobo city centtre serves as a supply andd service centre, catering‐‐
tourisst, financial‐b
business, communication‐innformation, educational‐sc
e
cientific, cultuural‐entertainment, social‐‐
health
h protection, and
a social‐political. Howevver, there is a discrepancy between
b
the ffunctions of th
he Wonosobo
o
city ccentre functions with stand
dard central ffunction as a service centre because tthe centre off the town off
Wono
osobo not havve sport‐recrea
ation functionn caused by po
olicy factors.
word: Evaluatio
on, Suitabilityy, City centre ffunction, Servvice Centre, Wonosobo
W
Keyw
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PENDAHULUAN
Suatu kota akan selalu tumbuh dan
berkembang sesuai dengan perkembangan
aktivitas dan sosial budaya, ekonomi dan
politik
yang
melatar
belakanginya.
Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan
adanya perubahan yang terjadi secara terus
menerus sebagai fenomena tersendiri yang
tidak bisa dihentikan (Simon dalam
Zahnd,1999). Perubahan yang paling kentara
pada suatu kota terjadi pada kawasan pusat
kotanya. Hal ini dikarenakan dalam proses
berkembangnya kota, kawasan pusat akan
menjadi
orientasi
pertumbuhan
dan
perkembangan kota tersebut karena kawasan
pusat kota merupakan suatu tempat
konsentrasi dari kegiatan bisnis atau komersial
dari suatu wilayah.
Sebagai inti dari sebuah kota, pusat kota
memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pusat
administrasi
pemerintahan,
pusat
perdagangan dan jasa, pusat perekonomian,
pusat budaya dan hiburan, pusat transportasi,
pusat kegiatan rekreasi dan pusat kegiatan
olahraga. Fungsi‐fungsi tersebut muncul
sebagai pusat pelayanan untuk mewadahi
dominasi aktivitas perkotaan.
Pada dasarnya suatu pusat kota harus
memuat fungsi diantaranya pusat supply‐
service, catering‐tourist, financial‐business,
educational‐
communication‐information,
scientific,
cultural‐entertainment,
sport‐
recreation social‐health protection, social‐
political disamping fungsi sebagai pusat
pemukiman perkotaan untuk menjadi suatu
pusat kota (Mitković dan Dinić, 2004).
Seperti halnya dengan wilayah lain,
Kabupaten Wonosobo juga dihadapkan
dengan tantangan untuk melaksanakan
pembangunan wilayahnya sebagai bagian dari
rencana tata ruang wilayah Kabupaten
Wonosobo untuk mewadahi berbagai
kepentingan
penduduk
yang
semakin
mendesak. Perkembangan kegiatan yang
pesat terjadi di Kota Wonosobo dewasa ini,
adalah perkembangan kegiatan/aktivitas
perkotaan khususnya di pusat kotanya.
Pusat Kota Wonosobo yang terletak di
BWK I Kota Wonosobo sesuai dengan Rencana
Induk Kota Wonosobo merupakan pusat dari
beragam aktivitas kota. Terpusatnya beragam
aktivitas perkotaan seperti pemerintahan,
perkantoran,
perdagangan
dan
jasa,
campuran, maupun pelayanan umum di pusat
Kota Wonosobo menjadikan kawasan tersebut
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memiliki karakter tersendiri dibandingkan
dengan
kawasan
lainnya.
Dengan
mempertimbangkan hal tersebut maka pusat
Kota Wonosobo dalam rencana pusat
pelayanan ditetapkan sebagai pusat pelayanan
kota yang merupakan pusat pelayanan
ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang
melayani seluruh wilayah kota dan/atau
regional. Sebagai pusat pelayanan kota,
mengharuskan
kawasan
pusat
Kota
Wonosobo mempunyai beragam fungsi
sehingga menjadi pusat kota yang mampu
mewadahi/melayani
aktivitas
maupun
kebutuhan masyarakatnya. Fungsi‐fungsi
tersebut terbentuk oleh kondisi yang ada baik
fisik maupun non fisik. Hal ini bertujuan untuk
menciptakan suatu pusat kota yang
terorganisasi dengan baik sehingga mampu
mengarahkan pembangun dan penataan
kawasan menuju terciptanya citra kota dan
kenyamanan bagi masyarakat dan pengunjung
di pusat Kota Wonosobo.
Hal tersebutlah yang menjadi dasar
pertimbangan pentingnya penelitian ini
dilakukan sehingga penelitian tentang evaluasi
kesesuaian fungsi pusat Kota Wonosobo perlu
dikaji guna mengetahui fungsi apasaja yang
terdapat di kawasan pusat Kota Wonosobo
dengan melihat kondisi yang ada. Evaluasi
kesesuaian fungsi pusat kota dalam hal ini
merupakan perbandingan antara fungsi pusat
Kota Wonosobo yang terbentuk berdasarkan
kondisi kawasan dengan standar fungsi pusat
kota sebagai pusat pelayanan. Evaluasi ini
sangat penting dilakukan sebagai dasar untuk
mengetahui sejauh mana kesesuaian fungsi
pusat Kota Wonosobo terhadap fungsi yang
seharusnya ada di suatu pusat kota yang
hasilnya dapat dijadikan arahan perencanaan
kedepannya. Untuk itu pertanyaan penelitian
dalam studi ini adalah bagaimana kesesuaian
fungsi pusat Kota Wonosobo sebagai pusat
pelayanan?
KAJIAN LITERATUR
Kajian
literatur
digunakan
untuk
membatasi materi yang akan dibahas dalam
penelitian ini agar tidak melenceng dari
tujuan.
Evaluasi
Evaluasi adalah kegiatan menilai, menaksir,
dan mengkaji (Echols dan Shadily 1996).
Menurut Eliza dalam Vitasari (2004), evaluasi
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adalaah
suatu
tind
dakan
yang
digun
nakan/dilaku
ukan untuk menelaah atau
mend
duga hal‐hal yang sudah diputuskan uuntuk
menggetahui keelemahan dan kele bihan
keputtusan terssebut unttuk selanj utnya
ditentukan
laangkah‐langkkah
alteernatif
b
kelem
mahan terssebut.
perbaaikannya bagi
Evalu
uasi perlu dilakukan
d
un
ntuk mengeetahui
apakaah tujuan teelah tercapai dan peninggkatan
yang perlu dilakukan.
K
Strukktur Ruang Kota
Sttruktur Ruang adalah sussunan pusat‐‐pusat
perm
mukiman dan
n sistem jaringan pras arana
dan ssarana yang berfungsi se
ebagai penduukung
yang
kegiaatan sosial ekonomi masyarakat
m
secarra hierarkis memiliki
m
hub
bungan fungssional
(UU no 26 taahun 2007)). Yunus ( 1999)
uang kota deengan
membedakan tipe struktur ru
ota tumbuh dari
anggaapan bahwa suatu ko
perkeembangan aktivitas alam
mi masyarakaatnya,
dianttaranya :
1. Tipe Konsentris
M
Menunjukkan pola penggu
unaan lahann yang
ko
onsentris di tiap zona da
an mencerm
minkan
jenis penggunaan lahan ya
ang berbeda .

Ndaru Prasetyo dan
d Bitta Pigawati

3. Tipe Sektoral
ntukan kotta lebih dikarenakan
n
Pemben
pertimb
bangan kekhhasan suatu lokasi, yangg
sektor‐sektorr
kemudian
membbentuk
tertentu
u sesuai denngan kekhasa
an tersebut.

Sumber: Bourne,19822

GAMBAR
G
3 TTIPE SEKTORAL

4. Tipe Poros (Babcockk, 1932)
Bentuk kota denngan tipe poros inii
n
beralasan pada aadanya keccenderungan
ebih berkem
mbangnya daerah‐daerah
h
untuk le
dengan aksesibil itas tingggi, dengan
n
transpo
ortasi
yanng
mema
adai,
dan
n
pertimb
bangan anttara biaya dan waktu
u
tempuh
h untuk perggerakan. Tip
pe ini masih
h
merujuk pada tipe konsentris dengan
d
CBD
D
berada sebagai ppusat dan daerah dii
nya dihubunngkan oleh transportasii
sekitarn
yang ad
da.

SSumber: Bournee,1982

GAMBAR
R 1 TIPE KON
NSENTRIS

2. Tipe Ketinggiaan Bangunan
perkembaangan
bahwa
M
Menyatakan
struktur kota dapat dilih
hat dari va riabel
keetinggian ban
ngunan. Pertimbangan ddalam
peenggunaan ketinggian bangunan
b
aadalah
beerasumsi pad
da nilai dan harga lahan pada
pu
usat kota leb
bih tinggi dari pada di daaerah
pinggiran kotaa.

us, 1999
Sumber: Yunu

GAMBAR 4 TIPE PORO
OS

Su
umber: Yunus, 1999
1

GAMBAR 2
TIPE KETIINGGIAN BA
ANGUNAN
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5. Tipe Mu
ultiple Nuclei
ei
Berbeda dengan tipe‐tipe sebelumnya,
s
,
p
Teorii
perbedaan yaitu bahwa pada
e Nuclei terrdapat banyak CBD dan
n
Multiple
letaknya tidak perssis di tenga
ah kota dan
n
elalu berbenntuk bundarr. Pada tipee
tidak se
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ini yang menjadi CBD tidak hanya satu CBD
melainkan dapat lebih dari 2 CBD dalam
sebuah kota.

Sumber: Bourne,1982

GAMBAR 5 TIPE MULTIPLE NUCLEI
Penggunaan Lahan
Guna lahan dapat didefinisikan dengan
hasil kegiatan masyarakat dalam suatu bidang
tanah untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Penggolongan guna lahan berdasarkan
aktivitasnya
dibedakan
atas
kawasan
perkantoran; kawasan permukiman; kawasan
campuran; kawasan komersial; kawasan
industri;
lahan
kosong
cadangan
pengembangan; kawasan pertanian; dan
kawasan koservasi (Chapin,1995:65).
Sistem Aktivitas
Sistem aktivitas kota adalah cara manusia
dan lembaganya, seperti rumah tangga,
perusahaan,
atau
pemerintahan
mengorganisasikan berbagai aktivitasnya
dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan
hidupnya dan berinteraksi satu sama lain
dalam ruang dan waktu. Pola perilaku manusia
dapat diamati dari waktu kegiatan, sistem‐
sistem kegiatan yang dilakukan baik
perorangan, swasta atau pemerintah (Chapin
dalam Yunus, 1999).
Pengertian Pusat Kota
Dari beberapa sumber, pengertian dari
pusat kota adalah sebagai berikut :
 Menurut Bourne (1982) pusat kota adalah
inti dari suatu kota yang pada awalnya
merupakan permukiman, yang kemudian
berkembang menjadi pusat perkantoran,
pusat komersil dan pusat komunikasi yang
disebut CBD (Central Business District).
 Pusat Kota atau yang sering disebut juga
Central Business District (CBD) terdiri dari
satu atau lebih sistem pada suatu pusat
bagian kota yang mempunyai nilai lahan
sangat tinggi. Daerah CBD ini ditandai
Teknik PWK; Vol. 2; No. 3; 2013; hal. 831-839
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dengan tingginya konsentrasi kegiatan
perkotaan
disektor
komersial,
perdagangan, perkantoran, bioskop, hotel,
jasa, dan juga mempunyai arus lalu lintas
yang tinggi (Yeates, 1980).
 Menurut Harris dan Ulman (1945), pusat
kota adalah suatu bagian kota dimana
terdapat fungsi‐fungsi utama kegiatan
perkotaan yang mendominasi.
Fungsi Pusat Kota
Pusat kota ini sering diidentikkan
membentuk citra kolektif dan konsepsi sebuah
kota. Berdasarkan hal tersebut, fungsi utama
dari pusat kota sesuai dengan sifat‐sifat
perkotaan diluar dari hunian dan produksi
adalah bersifat umum untuk total populasi
dalam ruang sosial kota itu sendiri. Adapun
fungsi dari pusat kota sebagai pusat pelayanan
kota pada dasarnya adalah sebagai berikut
(Mitković dan Dinić, 2004):
1) supply‐service (persediaan‐layanan)
2) catering‐tourist (pelayanan‐
turis/wisatawan)
3) financial‐business (keuangan‐bisnis)
Ketiga fungsi tersebut membuat grup/pola
ruang yang disebut kegiatan komersial,
perdagangan eceran, kerajinan dan
layanan, katering dan pariwisata, jasa
keuangan, bisnis dan beberapa kegiatan
manufaktur ataupun pasar serta kegiatan
perdagangan jasa lainnya.
4) communication‐information (komunikasi‐
informasi)
Komponen dasar dari fungsi ini adalah
informasi, perseptif dan lalu lintas
(transportasi). Hal ini terkait dengan
pemahaman tentang struktur fisik dan
hubungan spasial. Sebagai contoh, semua
informasi tentang suatu kota sebagian
besar terkonsentrasi di pusat kota. Koneksi
lalu lintas (transportasi) dari kota dan
daerah yang lebih luas berada di pusat kota
serta memastikan kemudahan akses ke
kemungkinan jangkauan terluas untuk
pengguna dan pengunjung.
5) educational‐scientific (pendidikan‐ilmiah)
Fungsi ini ditunjukan dengan bangunan‐
bangunan dari cabang pendidikan‐ilmiah
adalah sekolah dan lembaga‐lembaga
semua
jenjang
pendidikan
(dasar,
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menengah, tinggi), serrta ilmiah dan
peenelitian keegiatan yangg memiliki skala
peelayanan leb
bih luas da
ari pada daaerah‐
daaerah lainnyaa.
6) cu
ultural‐enterttainment (bu
udaya‐hiburaan)
Fu
ungsi budayaa dan hiburran di suatuu kota
paaling nyata//terang‐terangan dinya takan
dipusatnya, melalui
m
berba
agai bangunnan di
mana orang dapat mem
menuhi tunntutan
mereka terkaait hal ini yakni ditunnjukan
deengan
baangunan‐ban
ngunan
seeperti
arsip,
baangunan
peribada
atan,
peerpustakaan,, bioskop, komunitas buudaya
pu
usat, galeri, ruang konser, musseum,
teeater, ataup
pun bangu
unan bersejjarah.
Fu
ungsi ini jugga dapat be
erupa konseervasi
un
ntuk kawasan/bangunan yang bersej arah.
7) sp
port‐recreatio
on (olahraga
a‐rekreasi)
Fu
ungsi ini dap
pat berbentu
uk arena ola hraga
yaang di dalam
m ataupun di luar rua ngan.
Attaupun beru
upa ruang te
erbuka hijau yang
luas dan berada di tenggah‐tengah pusat
ko
ota sebagai fungsi
f
rekrea
asi yang biassanya
digunakan oleh massa untuk rekkreasi,
beerjalan‐jalan,, bersosialissasi dan hibburan
attau bahkan bisa juga digunakan uuntuk
olahraga.
8) so
ocial‐health protection
p
(sosial‐
peerlindungan kesehatan)
Fu
ungsi ini dilakukan oleh lembaga‐lem
l
mbaga
yaang merupakkan bagian dari
d pusat koota itu
seendiri sebagaai pelayanan
n khusus deengan
peelayanan yan
ng besar sep
perti rumah sakit
attau poliklinikk layanan.
9) so
ocial‐politicall (sosial‐polittik)
Fu
ungsi ini terd
diri dari berbagai kegiata n dari
orrgan sosial dan politik yang kem udian
pusat
istilah
sebagai
membentuk
peemerintahan
n yang ditunjukan deengan
baangunan‐ban
ngunan
untuk
u
keggiatan
peemerintahan
n.
Fu
ungsi pusaat kota tersebut ddapat
digam
mbarkan seperti pada dia
agram berikuut:
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inić (2004)
Sumber : Mitković dan Din

GAM
MBAR 6
DIA
AGRAM FUNG
K
GSI PUSAT KOTA

METODE PENELITIAN
P
Penelitian ini diteekankan pad
da masalah
h
semakin berkembanngnya aktivitas dan
n
penggunaa
an lahan ya ng ada pada masa kinii
sehingga berpotensi
b
f
pusatt
menuntut fungsi
kota sesua
ai dengan koondisinya (e
eksisting) itu
u
sendiri. Prroses peneliitian dilakukan dengan
n
mencoba menyelesai kan rumusa
an masalah
h
menggunakan teori ddengan alurr penelitian
n
deduktif dengan meenggunakan teori‐teorii
yang ada
a untuk diuji sesuai dengan
n
kondisi/fen
nomena yaang ada di lapangan..
Berdasarka
an uraian teersebut, ma
aka metodee
yang sesu
uai dengan penelitian ini adalah
h
pendekatan kuantitatiff.
HASIL PEM
MBAHASAN
Analisis Zo
onasi Pusat KKota Wonoso
obo
 Struktu
ur Ruang Kotta Wonosobo
o
Struktur ruang kkota Wonossobo dapatt
asi memilikki struktur ruang tipee
diidentifika
poros. Hal ini karenaa dalam perrkembangan
n
ahan sangatt
kawasan terutama peenggunaan la
dipengaruh
hi oleh jarringan jalan
n. Besarnyaa
pengaruh jaringan
transporta
asi dalam
m
ngan Kota W
Wonosobo terlihat
t
darii
perkemban
beberapa jaringan jjalan utam
ma memilikii
aktivitas yang lebihh komplekss, memilikii
campuran aktivitas, se perti campuran aktivitass
perdagangan dan peermukiman. Selain itu,,
struktur ruang porros ini te
erlihat darii
pemusatan
n kegiatan yang hanyya terdapatt
disuatu
dengan
konsentrasii
kawasan
kepadatan di pusat kota, diman
na kegiatan
n
m
hampir linie
er mengikutii
tersebut memanjang
pola jaringan jalan utam
ma. Strukturr Ruang Kotaa
Wonosobo
o dapat dilihhat secara spasial
s
padaa
gambar 7.
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Ke Dieng.................................................

Daerah Pusat Kegiatan (Pusat
kawasan aktivitas perdagangan
dan jasa serta pemerintahan
dan pelayanan publik) yang
merupakan
pusat
Kota
Wonosobo dan terletak di
Kelurahan Wonosobo Barat dan
Wonosobo Timur.

...........................................................................

Lapisan
kedua,
permukiman penduduk.

Konsep
struktur
ruang
Kota
Wonosobo yang mengikuti model
poros dimana dalam model tersebut
terdiri
dari
beberapa
lapisan
pemanfaatan lahan yang merupakan
elemen pembentuk struktur ruang
tipe poros.

berupa

Lapisan terluar berupa ruang
terbuka
yakni
lahan
tak
terbangun
dan
kebanyakan
berupa lahan pertanian.

Ke Semarang

: Jalan Utama
Jalan utama kawasan yang
mempunyai
aksesibilitas
tinggi yang mempengaruhi
perkembangan kawasan.
Ke Banjarnegara

Sumber : Hasil Analisis, 2013

GAMBAR 7
STRUKTUR RUANG KOTA WONOSOBO
 Zonasi Pusat Kota Wonosobo
Berdasarkan hasil analisis mengenai
struktur ruang Kota Wonosobo, didapatkan
Daerah Pusat Kegiatan (DPK) yang juga
disebut Central Business District (CBD) yakni
pusat dari segala kegiatan kota seperti politik,
sosial budaya, ekonomi dan teknologi yang
terletak di Kelurahan Wonosobo Barat dan
Wonosobo Timur. Kawasan ini memiliki
aktivitas perkotaan yang lebih dominan
dibanding kawasan lainnya dan menjadi pusat
dari aktivitas yang ada di Kota Wonosobo.
Mengingat batas kawasan pusat Kota
Wonosobo yang sulit untuk digambarkan
maka dalam menetapkan batas kawasan pusat
Kota Wonosobo juga mengacu pada hal
tersebut sehingga menjadikan kawasan pusat
Kota Wonosobo terletak di Kelurahan
Wonosobo Barat dan Wonosobo Timur yang
merupakan CBD dari Kota Wonosobo.

Analisis Kondisi Pusat Kota Wonosobo
 Kondisi Fisik Pusat Kota Wonosobo
Kondisi fisik dalam hal ini ditunjukan
dengan penggunaan lahan yang merupakan
wujud fisik dari adanya suatu aktivitas
masyarakatnya. Penggunaan lahan tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut:
TABEL 1
PENGGUNAAN LAHAN PUSAT KOTA WONOSOBO

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2013
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Berdasarkan tabel 1, penggunaan lahan
terbesar berupa permukiman (41,98 %) seluas
134,61Ha. Sedangkan penggunaan lahan
terkecil berupa makam (0,33 Ha). Selain itu
juga dapat diketahui bahwa pusat Kota
Wonosobo lebih didominasi oleh lahan
terbangun seluas 229,21 Ha (71,49%) dan
menyisakan lahan tak terbangun seluas 91,43
Ha (28,51%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada gambar berikut.

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2013

GAMBAR 8
PENGGUNAAN LAHAN
PUSAT KOTA WONOSOBO

 Kondisi Non Fisik Pusat Kota Wonosobo
Analisis ini melihat sistem aktivitas
masyarakat di Pusat kota Wonosobo.
a. Aktivitas Harian (Daily Activity)
Aktivitas harian yang dimaksudkan adalah
aktivitas yang dilakukan masyarakat pusat
Kota Wonosobo secara berulang setiap hari.
Rutinitas aktivitas ini dilakukan pada waktu
dan tempat yang cenderung sama setiap
harinya. Aktivitas ini meliputi permukiman,
perdagangan
dan
jasa,
perkantoran
pemerintahan,
pendidikan,
peribadatan/keagaman, olahraga, aktivitas
campuran dan aktivitas pertanian.
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b. Aktivitas
Pada
Waktu
Tertentu
(Occasionally Activity)
Occasionally activity merupakan aktivitas
yang dilakukan masyarakat pusat Kota
Wonosobo pada waktu tertentu saja, atau
memiliki nilai moment tertentu. Kebanyakan
aktivitas
ini
adalah
aktivitas
keagamaan/peribadatan,
perkantoran
pemerintahan, pendidikan dan sosial budaya
seperti pada saat perayaan HUT Kemerdekaan
RI atau HUT Wonosobo.
Evaluasi Kesesuaian Fungsi Pusat Kota
 Analisis Kesesuaian Terhadap Fungsi Pusat
Kota Sebagai Pusat Pelayanan
Berdasarkan hasil analisis kondisi pusat
Kota Wonosobo maka fungsi yang dimiliki
pusat Kota Wonosobo adalah sebagai berikut.
1) Cupply‐service
2) Catering‐tourist
3) Financial‐business
Ketiga fungsi ini yang kemudian
membentuk
pusat
perdagangan
dan
jasa/komersial jelas terdapat di pusat Kota
Wonosobo. Hal ini dibuktikan dengan adanya
kawasan pusat perdagangan dan jasa yakni
kawasan sekitar Pasar Induk Kota dan koridor
Jalan A. Yani yang melayani skala kota dan
kabupaten yang ditunjukan dengan adanya
bangunan Pasar Induk Kota Wonosobo dan
Rita Pasaraya sebagai wadah dari fungsi
supply‐service dan catering‐tourist sementara
untuk fungsi financial‐business ditunjukan
dengan bangunan‐bangunan perbankan.
4) Communication‐information
Pusat Kota Wonosobo memiliki terminal
untuk pusat transportasi wilayah menjadikan
kawasan ini memiliki fungsi sebagai pusat
communication‐information. Dengan adanya
terminal tersebut, maka masyarakat asli
maupun pendatang dimudahkan dalam hal
akses menuju ke suatu tempat yang ingin
dituju. Hal ini menjadikan semua informasi
yang ada di Kota Wonosobo dapat diketahui
terutama terkait koneksi lalu lintas
(transportasi) dari dan ke kota lainnya.
5) Educational‐scientific
Pusat Kota Wonosobo terdapat sarana
pelayanan umum (SPU) pendidikan yang
terdiri dari jenjang pendidikan, TK, SD/MI,
SLTP/MTs, SLTA dan perguruan tinggi
(akademi) yang tersebar di kawasan tersebut.
Adapun selain hal ini, sebagian besar SPU
pendidikan di pusat Kota Wonosobo
merupakan SPU yang paling berkualitas
| 837

Evaluasi Kesesuaian Fungsi Pusat Kota Wonosobo Sebagai Pusat Pelayanan

dibandingkan dengan wilayah lain sehingga
masyarakat selalu menuju pusat Kota
Wonosobo untuk memenuhi kebutuhan
pendidikanya.
Adanya
hal
tersebut
menjadikan
pusat
Kota
Wonosobo
mempunyai fungsi sebagai pusat educational‐
scientific
6) Cultural‐entertainment
Pusat Kota Wonosobo memiliki bangunan
tradisional dan bersejarah seperti masjid
agung jami’, masjid al‐manshur kauman,
gereja kristen Indonesia dan gereja kristen
jawa, kantor Bappeda, Kantor Sekretariat
DPRD, SMP 1 Wonosobo, KODIM dan
pendopo kabupaten serta klenteng hook ho
bio sehingga merupakan kawasan konservasi
budaya. Terdapat juga perpustakaan daerah
dan kompleks gedung sasana adipura kencana
untuk kegiatan budaya dan hiburan. Selain itu
kegiatan aktivitas budaya maupun hiburan
juga sering di pusatkan di alun‐alun kota
seperti pad saat HUT hari jadi Kabupaten
Wonosobo. Berdasarkan hal terebutlah yang
menjadikan pusat Kota Wonosobo sebagai
pusat cultural‐entertainment.
7) Sport‐recreation
Fungsi rekreasi ditunjukan adanya alun‐
alun kota yang dijadikan pusat rekreasi untuk
berbagai aktivitas publik. Namun, pusat Kota
Wonosobo tidak mempunyai wadah untuk
memusatkan aktivitas olahraga diarahkan ke
komplek Stadion Kalianget yang terletak di
luar kawasansobo. Jadi untuk fungsi pusat
Kota Wonosobo sebagai sport‐recreation
belum terpenuhi karena hanya terpenuhi
untuk fungsi rekreasi saja.
8) Social‐health protection
Fungsi ini ditunjukan dangan adanya
Rumah Sakit Setjonegoro dan Rumah Sakit Ibu
dan Anak Adina yang merupakan pelayanan
skala Kota dan Kabupaten Wonosobo.
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota
Wonosobo dan bahkan untuk Kabupaten
Wonosobo di pusatkan disini sehingga dapat
dikatakan pusat Kota Wonosobo memiliki
fungsi sebagai pusat social‐health protection.
9) Social‐political
Fungsi ini terbentuk karena adanya
penggunaan lahan yang mewadahi aktivitas
perkantoran pemerintahan yang dipusatkan di
kawasan sekitar alun‐alun kota seperti adanya
pendopo kabupaten yang merupakan pusat
administratif Kabupaten Wonosobo serta
kantor‐kantor
pusat
yang
terletak
disekitarnya.
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Berdasarkan hasil analisis diatas, diketahui
pusat Kota Wonosobo sebagai pusat
pelayanan tidak memiliki fungsi sebagai pusat
sport‐recreation. Namun, fungsi rekreasi pada
dasarnya sudah terdapat di pusat Kota
Wonosobo, hanya fungsi sebagai pusat
olahraga tidak terdapat di pusat Kota
Wonosobo, sehingga fungsi sport‐recreation
belum terpenuhi yang dikarenakan adanya
kebijakan dari pemerintah setempat yang
mengarahkan fungsi tersebut di luar kawasan
pusat Kota Wonosobo. Fungsi yang dimiliki
pusat Kota Wonosobo dapat digambarkan
sebagai berikut.

PUSAT KOTA
WONOSOBO

Sumber : Hasil Analisis, 2013

GAMBAR 9
DIAGRAM FUNGSI PUSAT KOTA WONOSOBO

 Analisis Kesesuaian Terhadap Rencana
Induk Kota (RIK) Wonosobo
Analisis ini merupakan perbandingan
antara fungsi yang dimiliki pusat Kota
Wonosobo sesuai dengan kondisinya dengan
fungsi yang ada dalam Rencana Induk Kota
(RIK) Wonosobo Tahun 2007‐2025.
TABEL 3
KESESUAIAN FUNGSI PUSAT KOTA WONOSOBO
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fungsi Pusat Kota
Berdasarkan
Berdasarkan
Kondisi
RIK Wonosobo
supply‐service
Perdagangan
catering‐tourist
financial‐business
Perekonomian

communication‐
information
educational‐
scientific
cultural‐
entertainment
social‐health
protection
social‐political

Sumber : Hasil Analisis, 2013

‐
Pendidikan
‐
Kesehatan
Pemerintahan/
perkantoran

| 838

Evaluasi Kesesuaian Fungsi Pusat Kota Wonosobo Sebagai Pusat Pelayanan

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan
ketidaksesuaian fungsi pusat kota Wonosobo
yakni tidak adanya fungsi sebagai pusat
communication‐information
(komunikasi‐
informasi),
dan
cultural‐entertainment
(budaya‐hiburan).
Fungsi communication‐information tidak
ditetapkan di pusat Kota Kota Wonosobo
karena kebijakan yang mengarahkan fungsi
tersebut di luar kawasan. Sementara untuk
fungsi cultural‐entertainment tidak ditetapkan
karena pemerintah setempat merasa tidak
perlu untuk menetapkan fungsi tersebut
meskipun pada dasarnya dimiliki oleh pusat
Kota Wonosobo yang berdasar pada
kondisinya.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Berdasarkan
penelitian
yang
telah
dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai
berikut :
Kota Wonosobo mempunyai struktur ruang
model poros karena dalam perkembangan
kawasan sangat dipengaruhi oleh jaringan
jalan. Daerah Pusat Kegiatan (DPK) atau
Central Business District (CBD) terletak di
Kelurahan Wonosobo Barat dan Wonosobo
Timur. Mengacu pada hal tersebut, pusat
Kota Wonosobo dapat dizonasikan terletak
di Kelurahan Wonosobo Barat dan
Wonosobo Timur yang merupakan CBD
dari Kota Wonosobo menjadi pusat
aktivitas.
Kondisi penggunaan lahan pusat Kota
Wonosobo
didominasi
oleh
lahan
terbangun sehingga menunjukan sifat
perkotaan yang jelas. Sistem aktivitas di
pusat Kota Wonosobo terdiri dari aktivitas
harian dan pada waktu tertentu.
Fungsi yang dimiliki oleh pusat Kota
Wonosobo belum sesuai dengan fungsi
yang seharusnya dimiliki oleh suatu pusat
kota sebagai pusat pelayanan karena hanya
memiliki 8 dari 9 fungsi pelayanan kota.
Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara
fungsi pusat Kota Wonosobo yang
didasarkan kondisi kawasannya dengan
fungsi pusat Kota Wonosobo yang ada
dalam Rencana Induk Kota Wonosobo.
Rekomendasi
Rekomendasi yang diharapkan dapat
memberi masukan terutama ditujukan untuk
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Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah
sebagai berikut:
a. Melakukan evaluasi terkait fungsi kawasan
pusat Kota Wonosobo yang ada dalam
Rencana Induk Kota (RIK) Wonosobo Tahun
2007‐2025.
b. Mempertahankan
dan
meningkatkan
fungsi‐fungsi yang sudah ada/ditetapkan
dalam dokumen perencanaan terkait.
c. Perlu menambahkan fungsi cultural‐
entertainment (budaya‐hiburan) yang pada
dasarnya telah dimiliki oleh pusat Kota
Wonosobo
dalam
perencanaan
kedepannya supaya sesuai dengan arahan
pemanfaatan ruang.
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