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 Kuisioner ini ditujukan untuk penulisan Tugas Akhir pada Jurusan 

Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Brawijaya. Studi ini dilakukan 

sebagai masukan dalam penelitian mengenai “Penataan Alun-alun Kecamatan 

Besuki Sebaga Ruang Publik”. 

 Identitas pribadi anda dijamin sepenuhnya kerahasiannya. 

 Atas segala kerjasama dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih. 

Hormat saya, 

Diah Kurrata Akyun 

 

Petunjuk pengisian : Lingkari jawaban yang anda pilih, bila tidak ada pilihan, tulis 

jawaban anda pada titik-titik yang ada. 

 

KARAKTERISTIK PENGGUNA ALUN-ALUN KECAMATAN BESUKI 

 

Nama :  .............................................................................................  

Umur/Jenis Kelamin :  .............................................................................................  

Alamat: :  .............................................................................................  

Pendidikan terakhir :  .............................................................................................  

Pekerjaan :  .............................................................................................  

Pendapatan per bulan :  .............................................................................................  

 

1) Berapa kali dalam seminggu anda mengunjungi Alun-alun Kecamatan Besuki? 

a. Setiap hari  

b. 1 x seminggu  

c. 2 x seminggu  

d. 3 x seminggu  

e. 4 x seminggu  

f. 5 x seminggu  

g. 6 x seminggu 

2) Pada waktu kapan ada berkunjung ke Alun-alun Kecamatan Besuki? 

a. Pagi  c. Sore 

b. Siang   d. Malam 

 

 

 

3) Apa tujuan anda berkunjung ke Alun-alun Kecamatan Besuki? 

a. Berolahraga 

b. Mencari tempat dengan suasana sejuk 

c. Rekreasi 

d. Berjualan  

e. Duduk-duduk 

f. Lain-lain (sebutkan) ................ 

4) Berapa lama waktu yang anda luangkan di Alun-alun Kecamatan Besuki? 

a. < 1 Jam   d. 3 – 4 Jam 

b. 1 – 2 Jam  e. 4 – 5 Jam 

c. 2 – 3 Jam  f. > 5 Jam 

5) Bersama siapa anda mengunjungi Alun-alun Kecamatan Besuki.............., 

bersama berapa orang.................... 

6) Cara pencapaian ke Alun-alun Kecamatan besuki? 

a. Berjalan kaki 

b. Menggunakan kendaraan pribadi 

Sebutkan.............. 

c. Menggunakan transportasi umum 

Sebutkan.............. 

7) Berapakah jarak Alun-alun Kecamatan Besuki ke rumah anda? 

8) Apa motivasi atau alasan anda berkunjung ke Alun-alun Besuki? ............... 

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

9) Apa harapan anda kepada pemerintah untuk pengembangan Alun-alun 

Kecamatan Besuki kedepannya? ....................................................................... 

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

10) Bagaimana kepuasan yang anda rasakan terhadap alun-alun Kecamatan 

Besuki? 

a. Sangat puas  d. Kurang puas 

b. Puas   e. Tidak puas 

c. Cukup puas 
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PENILAIAN TERHADAP KUALITAS ALUN-ALUN 

Berilah penilaian terhadap kualitas alun-alun Kecamatan Besuki berdasarkan kriteria-kriteria yang 

terdapat pada tabel dibawah ini. Berilah tanda silang ( X ) pada setiap penilaian anda. 

 

1) Menurut anda bagaimanakah kenyamanan fisik dan kenyamanan pisikologis yang anda rasakan di 

Alun-alun Kecamatan Besuki dan apakah kenyamanan tersebut ditunjang dengan fasilitas yang 

lengkap? 

Penilaian Kriteria 

a. Sangat baik Adanya kenyamanan fisik seperti tidak terganggu dalam beraktivitas. Adanya 

kenyamanan psikologis seperti rasa aman dari lingkungan sekitar dan terlindung 

dari iklim yang mengganggu. 

Terdapat fasilitas yang lengkap untuk menunjang aktivitas di alun-alun seperti 

vegetasi, lampu penerangan, tempat duduk, toilet, pedestrian untuk berjalan, tanda 

dan rambu, arena bermain anak (playground), arena olahraga, ramps dan tangga, 

gazebo, tempat parkir, tempat sampah,  pusat informasi dan pos jaga. 

b. Baik Adanya kenyamanan fisik seperti tidak terganggu dalam beraktivitas. Namun tidak 

ada kenyamanan psikologis seperti rasa aman dari lingkungan sekitar dan 

terlindung dari iklim yang mengganggu. Serta terdapat fasilitas yang lengkap untuk 

menunjang aktivitas di alun-alun seperti vegetasi, lampu penerangan, tempat 

duduk, toilet, pedestrian untuk berjalan, tanda dan rambu, arena bermain anak 

(playground), arena olahraga, ramps dan tangga, gazebo, tempat parkir, tempat 

sampah  pusat informasi dan pos jaga. 

c. Kurang baik Adanya kenyamanan fisik seperti tidak terganggu dalam beraktivitas. Namun tidak 

ada kenyamanan psikologis seperti rasa aman dari lingkungan sekitar dan 

terlindung dari iklim yang mengganggu. Serta fasilitas yang ada tidak lengkap. 

d. Tidak baik Tidak ada kenyamanan fisik dan kenyamanan psikologis serta tidak terdapat 

fasilitas untuk menunjang aktivitas. 

 

2) Menurut anda bagaimanakah kondisi kebersihan Alun-alun Kecamatan Besuki? 

Penilaian Kriteria 

a. Sangat bersih Tersedia tempat sampah dan tempat sampah yang ada memadai, keberadaan dan 

kinerja petugas kebersihan yang mampu melayani kebersihan serta terdapat 

partisipasi dari pengguna alun-alun untuk menjaga kebersihan. 

b. Bersih Tersedia tempat sampah dan tempat sampah yang ada memadai, keberadaan dan 

kinerja petugas kebersihan yang mampu melayani kebersihan namun tidak ada 

partisipasi dari pengguna alun-alun untuk menjaga kebersihan. 

c. Kotor Tersedia tempat sampah namun tempat sampah yang ada tidak memadai, 

keberadaan dan kinerja petugas kebersihan yang tidak mampu melayani 

kebersihan namun tidak ada partisipasi dari pengguna alun-alun untuk menjaga 

kebersihan. 

d. Sangat kotor Tidak tersedia tempat sampah dan tempat sampah yang ada tidak memadai, dan 

tidak terdapat petugas kebersihan yang mampu melayani kebersihan serta tidak 

ada partisipasi dari pengguna alun-alun untuk menjaga kebersihan. 

 

3) Munurut anda apakah akses menuju Alun-alun Kecamatan Besuki mudah? 

Penilaian Kriteria 

a. Sangat mudah Alun-alun dapat dicapai dengan berjalan kaki dan dapat berkendara dengan 

mudah menuju alun-alun. Alun-alun juga mudah dimasuki secara fisik dan 

memiliki aksesibilitas psikologis (terbuka terhadap semua jenis pengguna) 

b. Mudah Alun-alun dapat dicapai dengan berjalan kaki dan dapat berkendara dengan 

mudah menuju alun-alun. Alun-alun juga mudah dimasuki secara fisik dan namun 

tidak memiliki aksesibilitas psikologis (terbuka terhadap semua jenis pengguna) 

c. Sulit Alun-alun tidak dapat dicapai dengan berjalan kaki namun dapat berkendara 

dengan mudah menuju alun-alun. Alun-alun juga tidak mudah dimasuki secara 

fisik dan tidak memiliki aksesibilitas psikologis (terbuka terhadap semua jenis 

pengguna) 

d. Sangat sulit Alun-alun tidak dapat dicapai dengan berjalan kaki dan orang tidak dapat 

berkendara dengan mudah menuju alun-alun. Alun-alun juga tidak mudah 

dimasuki secara fisik dan tidak memiliki aksesibilitas psikologis (terbuka 

terhadap semua jenis pengguna) 



4) Apakah alun-alun Kecamatan Besuki berada dekat dengan fasilitas publik lainnya seperti sekolah, 

pasar, terminal, kantor polisi dan lain sebagainya? 

Penilaian Kriteria 

a. Sangat dekat Alun-alun berada dekat dengan fasilitas publik lainnya seperti pertokoan, jasa, 

kantor polisi, terminal, pasar, sekolah, perkantoran dan terdapat aksesibilitas 

yang mudah dari alun-alun menuju fasilitas tersebut. 

b. Dekat Hanya terdapat sedikit fasilitas publik yang berada dekat dengan alun-alun dan 

terdapat aksesibilitas yang mudah dari alun-alun menuju fasilitas tersebut. 

c. Cukup dekat  Alun-alun berada dekat dengan fasilitas publik lainnya seperti pertokoan, jasa, 

kantor polisi, terminal, pasar, sekolah, perkantoran namun tidak terdapat 

aksesibilitas yang mudah dari alun-alun menuju fasilitas tersebut. 

d. Jauh Alun-alun jauh dari fasilitas publik lainnya seperti pertokoan, jasa, kantor 

polisi, terminal, pasar, sekolah, perkantoran dan tidak terdapat aksesibilitas 

yang mudah dari alun-alun menuju fasilitas tersebut. 

 

5) Apakah sering terjadi tindak kejahatan atau kriminal di Alun-alun Kecamatan Besuki? 

Penilaian Kriteria 

a. Sangat sering terjadi Sangat sering terjadi tindak kejahatan atau kriminal di alun-alun. 

b. Cukup sering terjadi Cukup sering terjadi tindak kejahatan atau kriminal di alun-alun. 

c. Jarang terjadi Jarang terjadi tindak kejahatan atau kriminal di alun-alun. 

d. Tidak pernah terjadi Tidak pernah terjadi tindak kejahatan atau kriminal di alun-alun. 

 

6) Apakah terdapat petugas keamanan di di Alun-alun Kecamatan Besuki?jika iya bagaimana kinerja 

petugas keamanan yang ada di Alun-alun Kecamatan Besuki? 

Penilaian Kriteria 

a. Sangat baik Terdapat petugas alun-alun yang menjaga keamanan dan fasilitas di alun-alun serta 

kinerja petugas keamanan yang optimal sehingga keamanan dapat terjaga di semua 

waktu 

b. Baik Terdapat petugas alun-alun yang menjaga keamanan dan fasilitas di alun-alun serta 

kinerja petugas keamanan yang cukup optimal sehingga keamanan dapat terjaga di 

semua waktu 

c. Cukup baik Terdapat petugas alun-alun yang menjaga keamanan dan fasilitas di alun-alun 

namun kinerja petugas keamanan kurang optimal. 

d. Tidak baik Tidak terdapat petugas alun-alun yang menjaga keamanan dan fasilitas di alun-alun 

sehingga keamanan tidak terjaga. 

 

7) Menurut anda apakah Alun-alun Kecamatan Besuki dapat digunakan sepanjang hari? 

Penilaian Kriteria 

a. Sangat nyaman  Terdapat tempat berlindung dari panas dan hujan dan terdapat pepohonan 

yang membuat teduh serta terdapat lampu penerangan dengan kondisi yang 

terawat dan befungsi optimal sehingga pada malam hari alun-alun tidak gelap 

serta terdapat kegiatan atau aktivitas disemua waktu (pagi, siang, sore dan 

malam) yang menarik minat pengunjung untuk datang. 

b. Nyaman  Terdapat pepohonan yang membuat teduh serta terdapat lampu penerangan 

dengan kondisi yang terawat dan berfungsi optimal sehingga pada malam hari 

alun-alun tidak gelap serta terdapat kegiatan atau aktivitas disemua waktu 

(pagi, siang, sore dan malam) yang menarik minat pengunjung untuk datang 

namun tidak terdapat tempat berlindung dari panas dan hujan. 

c. Kurang nyaman terdapat pepohonan yang membuat teduh serta kurangnya lampupenerangan 

sehingga suasana alun-alun gelap tidak terdapat kegiatan atau aktivitas 

disemua waktu (pagi, siang, sore dan malam) yang menarik minat pengunjung 

untuk datang dan tidak terdapat tempat berlindung dari panas dan hujan. 

d. Tidak nyaman Tidak terdapat tempat berlindung dari panas dan hujan dan tidak terdapat 

pepohonan yang membuat teduh serta tidak terdapat lampu penerangan 

dengan kondisi yang terawat dan befungsi optimal sehingga pada malam hari 

alun-alun tidak gelap dan tidak terdapat kegiatan atau aktivitas disemua waktu 

(pagi, siang, sore dan malam) yang menarik minat pengunjung untuk datang. 
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8) Apakah terdapat banyak aktivitas di Alun-alun Kecamatan Besuki? 

Penilaian Kriteria 

a. Sangat banyak Terdapat aktivitas aktif seperti olahraga,  jalan-jalan, bermain, dan lain-lain dan 

terdapat aktivitas pasif seperti duduk-duduk, menikmati pemandangan dan lain-

lain. Selain itu terdapat aktivitas hiburan seperti pentas musik, pameran dan 

aktivitas pedagang kaki lima. 

b. Banyak Terdapat aktivitas aktif seperti olahraga,  jalan-jalan, bermain, dan lain-lain dan 

terdapat aktivitas pasif seperti duduk-duduk, menikamati pemandangan serta  

terdapat pedagang kaki lima namun tidak terdapat aktivitas hiburan seperti 

pentas musik, pameran dan lain-lain. 

c. Sedikit Terdapat aktivitas aktif seperti olahraga,  jalan-jalan, bermain, dan lain-lain dan 

terdapat aktivitas pasif seperti duduk-duduk, menikmati pemandangan dan lain-

lain. Namun tidak terdapat aktivitas hiburan seperti pentas musik, pameran dan 

tidak terdapat aktivitas pedagang kaki lima. 

d. Sangat sedikit Terdapat aktivitas aktif seperti olahraga,  jalan-jalan, bermain, dan lain-lain. 

Namun tidak terdapat aktivitas pasif seperti duduk-duduk, menikmati 

pemandangan dan lain-lain. Serta tidak terdapat aktivitas hiburan seperti pentas 

musik, pameran dan tidak terdapat aktivitas pedagang kaki lima. 

 

9) Apakah Alun-alun Kecamatan Besuki dapat digunakan secara berkelompok ataupun secara individu? 

Penilaian Kriteria 

a. Bisa Pengunjung dapat melakukan kegiatan secara individu dan secara berkelompok 

dengan aman dan nyaman 

b. Cukup bisa  Pengunjung dapat melakukan kegiatan secara berkelompok dengan aman dan 

nyaman namun tidak dapat melakukan kegiatan secara individu dengan aman 

dan nyaman. 

c. Tidak bisa Pengunjung tidak dapat melakukan kegiatan secara individu dan secara 

berkelompok dengan aman dan nyaman 

 

10) Apakah Alun-alun Kecamatan Besuki dapat digunakan oleh semua golongan umur mulai dari anak-

anak sampai orang tua? 

Penilaian Kriteria 

a. Bisa Alun-alun dapat digunakan oleh pengunjung usia anak-anak, remaja dan orang 

dewasa, laki-laki maupun wanita dan tidak terdapat ketimpangan antara 

pengunjung laki-laki dan pengunjung perempuan. Alun-alun juga dapat 

digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat serta tidak terdapat deskriminasi 

penggunaan ruang di alun-alun. 

b. Cukup bisa  Alun-alun dapat digunakan oleh pengunjung usia anak-anak, remaja dan orang 

dewasa, laki-laki maupun wanita namun terdapat ketimpangan antara 

pengunjung laki-laki dan pengunjung perempuan. Alun-alun juga dapat 

digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat serta tidak terdapat deskriminasi 

penggunaan ruang di alun-alun. 

c. Tidak bisa Alun-alun tidak dapat digunakan oleh semua golongan usia baik laki-laki 

maupun wanita dan terdapat ketimpangan antara pengunjung laki-laki dan 

pengunjung perempuan serta terdapat deskriminasi penggunaan ruang di alun-

alun. Namun alun-alun juga dapat digunakan oleh berbagai kalangan 

masyarakat 

 

 

 

TERIMA KASIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PIHAK PENGELOLA ALUN-ALUN 

 

1. Kapan pemerintah melakukan renovasi terhadap alun-alun? 

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

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

2. Tujuan dilakukan renovasi? 

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

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

3. Bagaimana cara mengelola alun-alun? 

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

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

4. Adakah struktur atau pembagian dalam mengelola alun-alun? 

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

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

5. Jika ada, apakah tugas dari masing-masing bagian pengelola tersebut? 

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

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

6. Jadwal tugas dari masing-masing bagian pengelola? 

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

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

7. Perawatan terhadap tanaman dan fasilitas lain  dilakukan berapa kali dalam 

seminggu? 

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

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

8. Sistem pengambilan sampah?dilakukan berapa kali dalam sehari? 

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

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

9. Bagaimana pengaturan terhadap PKL? 

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

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

10. Apakah ada acara rutin dari pemerintah ataupun masyarakat yang dilakukan di 

alun-alun? 

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

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

11. Adakah rencana pemerintah kedepannya untuk mengembangkan alun-alun? 

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

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