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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi Umum Kota Pasuruan 

 Wilayah Kota Pasuruan dilihat dari konstelasi regional, Kota Pasuruan 

mempunyai beberapa keuntungan strategis, selain sebagai wilayah yang dilalui 

oleh jaringan jalan arteri primer dan termasuk dalam sub wilayah pengembangan 

SWP Gerbangkertosusilo, sebagai wilayah yang mempunyai kostribusi dan 

pergerakan yang tinggi. Kota Pasuruan terletak pada persimpangan jalan poros 

Surabaya-Banyuwangi dan Malang-Surabaya, dengan jarak 60 ke Surabaya, 

sepanjang 38 km ke Probolinggo dan sepanjang 54 km ke Malang. Kondisi jalan 

dalam kota cukup baik dengan penyebaran yang merata di seluruh wilayah. 

Secara adminstrasi wilayah Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 36,58 

km
2
 atau 0,07% dari luas wilayah Jawa Timur. Secara geografis wilayah Kota 

Pasuruan terletak pada posisi 112
0
 55’ Bujur Timur dan 7

0
 35’ sampai dengan 7

0
 

45’ Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi dari Kota Pasuruan adalah 

(Gambar 4.1): 

 Utara : Selat Madura 

 Timur : Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan 

 Selatan : Kecamatan Gondangwetan dan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan 

 Barat : Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan 
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4.2 Tinjauan Umum Kawasan Studi (Kecamatan Purworejo) 

Wilayah Kecamatan Purworejo berpusat pada Kelurahan Kebonsari, 

dengan wilayah yang meliputi semua kelurahan yang ada di Kecamatan 

Purworejo, yaitu: 

 Kelurahan Ngemplakrejo 

 Kelurahan Mayangan 

 Kelurahan Bangilan 

 Kelurahan Kebonsari 

 Kelurahan Purworejo 

 Kelurahan Kebonagung 

 Kelurahan Pohjentrek 

 Kelurahan Wirogunan 

 Kelurahan Purutrejo 

 Kelurahan Tembokrejo 

Wilayah Kecamatan Purworejo ini memilki luas wilayah keseluruhan 

839,09 Ha. Batas wilayah administratif Kecamatan Purworejo, yaitu: 

Sebelah Utara : Selat Madura 

Sebelah Timur : Kecamatan Bugul Kidul 

Sebelah Selatan : Kecamatan Pohjentrek, Kab. Pasuruan 

Sebelah Selatan : Kecamatan Gadingrejo 

Jaringan jalan merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung 

sistem pergerakan dan transportasi. Keberadaan jalan akan mempengaruhi 

kemudahan aksessibilitas suatu kawasan. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat 

perkembangan suatu kawasan baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya maupun 

dari segi fisik, yaitu fungsi bangunan berdasarkan guna lahan di sekitar ruas jalan 

tersebut. Berdasarkan hirarki jaringan jalan, di Kecamatan Purworejo terdapat 

jaringan jalan arteri primer hingga jalan lokal dengan status jalan mulai dari jalan 

utama kota hingga jalan propinsi. Mayoritas ruas jalan di Kecamatan Purworejo 

memiliki tipe jalur 2/2 UD yang berarti dalam satu ruas jalan terdiri dari dua jalur 

dan dua lajur tanpa ada median pembatasnya. Klasifikasi jalan di Kecamatan 

Purworejo dapat dilihat dari tabel 4.1. 

Kecamatan Purworejo adalah kawasan pusat kota yang merupakan 

kawasan pusat pelayanan serta simpul kegiatan masyarakat pada suatu wilayah 

kota. Pusat kota identik dengan pemusatan seluruh fasilitas pelayanan seperti 

perdagangandan jasa, fasilitas pendidikan, pemerintahan serta peribadatan skala 

besar/skala kota. Orientasi pergerakan masyarakat kota menentukan suatu 

kawasan menjadi pusat kota dengan berbagai kompleksitas kegiatan. 

Gambar 4.1 Wilayah Administrasi Kota Pasuruan 

Sumber: Evaluasi RDTRK Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan 

Tahun 2009-2028 
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Tabel 4.1 Klasifikasi Jalan Kecamatan Purworejo 

Kelurahan Nama Ruas Jalan 
Jumlah 

Jalur 

Klasifikasi 

Hirarki 

Jalan 

Lebar 

Jalan 

(m) 

Panjang 

jalan 

(m) 

Jenis 

Perkerasan 

Kebonagung 

Jl. Untung Suropati 2 \ 2 Arteri Primer 10 720 Aspal 

Jl. Panglima 

Sudirman 
2 \ 2 

Arteri 

Sekunder 
12 2020 Aspal 

Jl. RW. Monginsidi 1 \ 2 
Kolektor 

Sekunder 
5 825 Aspal 

Purworejo 

Jl. Panglima 

Sudirman 
2 \ 2 

Arteri 

Sekunder 
12 2020 Aspal 

Jl. Erlangga 2 \ 2 
Kolektor 

Primer 
10 1100 Aspal 

Jl. Gajah Mada 2 \ 2 
Kolektor 

Sekunder 
14 690 Aspal 

Kebonsari 

Jl. Hayam Wuruk 2 \ 2 
Kolektor 

Sekunder 
13 300 Aspal 

Jl. KH. Wachid 

Hasyim 
2 \ 1 

Arteri 

Sekunder 
14 1050 Aspal 

Bangilan 

Jl. WR Supratman 2 \ 2 
Kolektor 

Primer 
9 390 Aspal 

Jl. Alun-alun Utara 2\ 2 
Kolektor 

Sekunder 
8 650 Aspal 

Jl. Alun-alun Timur 2\ 2 
Kolektor 

Sekunder 
8 650 Aspal 

Jl. Alun-alun 

Selatan 
2\ 2 

Kolektor 

Sekunder 
8 650 Aspal 

Jl. Kartini 2 \ 2 
Kolektor 

Sekunder 
7 250 Aspal 

Tembokrejo 

Jl. KI Hajar 

Dewantara 
2 \ 2 

Kolektor 

Sekunder 
7 1000 Aspal 

Jl. KH Mansur 2 \ 2 
Kolektor 

Sekunder 
11 2283 Aspal 

Purutrejo 

Jl. Sultan Agung 2 \ 2 
Arteri 

Sekunder 
12 775 Aspal 

Jl. Dr. Wahidin 

Sudiro Husodo 
2 \ 2 

Kolektor 

Primer 
10 706 Aspal 

Wirogunan Jl. Wirogunan 2 \ 2 
Kolektor 

Sekunder 
4 285 Aspal 

Pohjentrek Jl. A. Dahlan 2 \ 2 Arteri Primer   Aspal 

Ngemplakrejo 
Jl. Hang Tuah 2 \ 2 Arteri Primer 6 1650 Aspal 

Jl. Yos Sudarso 2 \ 2 Arteri Primer 5 95 Aspal 

Mayangan Jl. Kol. Suguyono 2 \ 2 
Kolektor 

sekunder 
8 550 Aspal 

Sumber: Survey Pemetaan Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2007 dalam Evaluasi RDTRK 

Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan  Tahun 2009-2028 

 

 Pusat kota mempunyai skala pelayanan regional dalam wilayah Kota 

Pasuruan, yang harus mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Pasuruan dan 

mendukung kegiatan skala regional pada hirarki diatasnya. Penetapan Pusat 

Pelayanan Kota Pasuruan didasari kondisi eksisting yang menunjukkan 

perkembangan cukup pesat yang ditandai adanya fasilitas pelayanan kota seperti 
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perdagangan jasa, pendidikan, kesehatan dan perkantoran dengan skala pelayanan 

kota. Arahan fungsi kegiatan pada Pusat Pelayanan Kota (PPK) Pasuruan, antara 

lain: 

A. Fungsi Primer  :  Pusat perdagangan dan jasa, Pusat perkantoran, Pusat 

kegiatan olahraga, dan Pusat kegiatan keagamaan. 

B. Fungsi Sekunder  :  Pendidikan skala lokal dan Kesehatan skala lokal. 

 Secara umum perkembangan Kota Pasuruan merupakan perkembangan 

yang memiliki kecenderungan memusat pada sekitar pusat-pusat pertumbuhan 

wilayah, dimana wilayah terbangun cenderung berkembang dengan orientasi pada 

pusat-pusat pertumbuhan yang telah terbentuk, sehingga wilayah terbangun 

berbentuk pola memusat. Disamping juga terdapat kecenderungan perkembangan 

linier sepanjang jaringan jalan sebagai wilayah dengan aksesibilitas tertinggi. 

 Perkembangan tata guna lahan didominasi oleh perluasan daerah 

pemukiman yang merupakan konversidari wilayah hijau/ruang terbuka. 

Perkembangan kawasan komersial terlihat relatif terkonsentrasi pada beberapa 

kawasan dengan perkembangan mengikuti jaringan. 

 Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa ruas jaringan jalan yang 

memiliki arti penting dalam pengembangan kegiatan di Kota Pasuruan yaitu 

sebagai pendukung pengembangan wilayah antar pusat lingkungan dan 

keterkaitannya dengan pusat-pusat pertumbuhan. Selain itu dengan adanya 

berbagai macam potensi termasuk di dalamnya perdagangan dan jasa, industri, 

pertanian dan pariwisata maka aspek transportasi tidak akan terelakan lagi untuk 

menjadi unsur penting dalam pengembangannya. 

  

4.2.1 Kawasan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

 Kawasan Alun-alun ini terletak di Kelurahan Kebonsari Kecamatan 

Purworejo. Ciri khas dari kawasan ini adalah terdapat beragamnya penggunaan 

lahan (mix-use) yang ada yaitu untuk peribadatan, perdagangan, jasa, 

pemerintahan, permukiman, ruang terbuka hijau, dan pendidikan. Tetapi yang 

paling menonjol pada kawasan ini adalah perdagangan, hal tersebut dapat terlihat 

dengan adanya banyak bangunan pertokoan yang ada, terkait dengan adanya 
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tempat wisata religi yaitu Masjid Jami’ Al Anwar dan Makam KH. Abdul Hamid 

juga mempengaruhi perkembangan perdagangan yang terdapat pada kawasan itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : RUANG TERBUKA HIJAU     : PENDIDIKAN 

     : KEAGAMAAN/PERIBADATAN    : PEMERINTAHAN 

                  : PERDAGANGAN      : PERMUKIMAN 

     : JASA 

 

MASJID 

JAMI’ AL 

ANWAR 

MAKAM KH. 

ABDUL HAMID 

ALUN-ALUN 

KOTA 

PASURUAN 

Gambar 4.2 Penggunaan Lahan di Kawasan Alun-alun Kota Pasuruan 

 
PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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Pada kawasan ini memiliki kesamaan dengan kota-kota di Jawa pada 

umumnya. Salah satu yang nampak adalah keberadaan Masjid Jami’ Al Anwar 

yang berada tepat di bagian Barat Alun-alun Kota Pasuruan. Keberadaan pendopo 

Kotamadya terdapat di bagian Utara, pada bagian Selatan merupakan area 

perdagangan dan di bagian Timur merupakan kantor pelayanan umum dan jasa. 

Kawasan Alun-alun Kota Pasuruan sendiri lebih dikenal sebagai kawasan niaga 

atau perdagangan. 

 Kegiatan keagamaan khususnya agama islam yang telah menjadi budaya 

masyarakatnya merupakan wujud dari Kota Pasuruan yang dikenal sebagai kota 

santri. Hal ini terlihat pada setiap aktifitas yang rutin dilakukan oleh masyarakat 

baik dari dalam kota maupun dari luar kota, kegiatan keagamaan yang berpusat 

pada Masjid Jami’ dan sekaligus mengunjugi Makam KH. Abdul Hamid. 

Terdapat hari-hari khusus dimana kegiatan keagamaan itu berlangsung, kegiatan 

tersebut berlangsung setiap hari Selasa dan Kamis malam, dengan melakukan 

pengajian dan dzikir. 

Keberadaan kawasan Wisata Religi yang menjadi kesatuan dengan 

kawasan Alun-alun Kota menimbulkan penumpukan aktifitas yang ada, adanya 

aktifitas keagamaan dan aktifitas perdagangan menambah keramaian kawasan ini 

penuh dengan masyarakat yang berkunjung. Tetapi terdapat juga aktifitas 

pesantren yang terkonsentrasi pada koridor Jalan Jawa yang berada di sisi Barat 

Jalan Wachid Hasyim. 

 Adanya bermacam fungsi bangunan yang ada di kawasan Alun-alun Kota 

Pasuruan sangat mempengaruhi pemanfaatan ruang koridor jalan yang ada di 

sekitar/sekeliling Alun-alun, di setiap koridor jalan memiliki fungsi yang berbeda, 

letak titik keramaiannya pun juga berbeda, pemanfaatan ruang yang nampak 

menonjol terdapat di Jalan Wachid Hasyim karena terdapat fungsi peribadatan 

yang merupakan wisata religi, terdapat Masjid Jami’ Al Anwar dan Makam KH. 

Abdul Hamid, berada di sisi Barat Alun-alun Kota Pasuruan. 

Wilayah penelitian berbatasan dengan : 

 Batas Utara :  Pertigaan Jalan Wachid Hasyim dengan Jalan Alun-

alun Utara dan Kantor Pos serta Deretan Pertokoan. 
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Lokasi 
Penelitian 

Gambar 4.3 Batas Wilayah Lokasi Penelitian 

 

 
PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 

 

 Batas Selatan  :  Pertigaan Jalan Wachid Hasyim dengan Jalan Alun-

alun Selatan dan Deretan Pertokoan. 

 Batas Timur :  Pertigaan Jalan Alun-alun Timur dengan Jalan W.R 

Supratman dan Deretan Pertokoan. 

 Batas Barat :  Masjid Jami’ Al Anwar dan Deretan Pertokoan yang 

berada di koridor Jalan Wachid Hasyim. 
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4.3 Setting Fisik Ruang Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

Pengamatan dilakukan pada ruang koridor jalan, dalam hal ini ruang 

koridor jalan merupakan salah satu dari ruang terbuka publik yang digunakan 

sebagai prasarana transportasi. Sarana transportasi tersebut adalah Jalur Pejalan 

Kaki dan Jalur Sirkulasi Kendaraan yang juga merupakan bagian dari elemen 

perancangan kota menurut Shirvani, 1965. 

Ruang koridor jalan yang diambil sebagai objek penelitian berada di 

seputar Alun-alun Kota Pasuruan. Terdapat 4 (empat) koridor jalan yakni Jalan 

Wachid Hasyim, Jalan Alun-alun Utara, Jalan Alun-alun Timur dan Jalan Alun-

alun Selatan. Masing-masing ruang koridor jalan memiliki dimensi dan 

pembentuk ruang koridor yaitu bidang horisontal dan bidang vertikal yang 

berbeda. Adanya elemen-elemen seperti lampu penerangan jalan, tempat sampah, 

pot tanaman, pohon, dan box telepon ini merupakam elemen pendukung setting 

fisik ruang koridor jalan. Sehingga setting fisik ruang koridor jalan yang ada 

mempengaruhi pemanfaatan ruang oleh pejalan kaki, pedagang kaki lima serta 

fasilitas parkir yang terjadi. 
 

4.3.1. Kondisi fisik ruang koridor jalan di seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

Setiap koridor jalan yang berada di seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

memiliki dimensi fisik elemen pembentuk koridor jalan. Elemen pembentuk 

koridor adalah bidang horisontal dan bidang vertikal. 

 Bidang horisontal yang dimaksudkan adalah lantai kota sebagai jalur 

sirkulasi kendaraan dan jalur pejalan kaki. Hasil pengamatan mengenai bidang 

horisontal pembentuk ruang koridor jalan akan dijelaskan satu per satu sesuai 

dengan zona (ruang koridor jalan). Sedangkan bidang vertikal adalah 

dinding/muka bangunan yang dibatasi oleh ketinggian dinding tersebut. Kondisi 

fisik ruang koridor jalan akan dijelaskan berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

pada 4 (empat) zona yang telah ditentukan sebelumnya. 

A. Zona 1 (Penggal Jalan Wachid hasyim)  

1. Bidang horisontal 

Jalan Wachid Hasyim ini merupakan jalan dengan hirarki arteri sekunder 

yang memiliki panjang 1.050 meter dan lebar 14 meter. Sirkulasi kendaraan pada 



60 
 

koridor jalan ini adalah sirkulasi satu arah dengan dua lajur dari arah utara menuju 

arah selatan. Perkerasan jalan terbuat dari aspal hotmix. Terdapat jalur yang 

diperuntukkan untuk sirkulasi kendaraan yang menuju fasilitas parkir yang 

disediakan oleh pengelola kawasan wisata religi khususnya pengunjung Masjid 

Jami’ dan Makam. Dapat dilihat kondisi fisik eksisting yang ada di lapangan 

seperti pada Gambar 4.4 dan dimensi fisik ruang koridor jalan Wachid Hasyim 

seperti pada Gambar 4.7. 

Pada sepanjang koridor Jalan Wachid Hasyim di sisi yang berbatasan 

langsung dengan pertokoan, dengan lebar jalur pedestrian 2 meter yang dapat 

digunakan oleh 2 orang pejalan kaki. Sedangkan pada jalur pedestrian yang 

berbatasan langsung dengan Alun-alun Kota memiliki lebar 1 meter. Terdapat 

perbedaan ketinggian ± 15-20 cm antara jalur kendaraan dengan jalur pedestrian 

sebagai pemisah jalan untuk pejalan kaki dan jalan untuk kendaraan. Material 

penutup jalur pejalan kaki adalah dihiasi dengan koral teks. Untuk kondisi 

eksisting dapat dilihat pada Gambar 4.5 dan dimensi jalur pejalan kaki pada 

Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Kondisi eksisting jalur kendaraan koridor wachid hasyim 

Gambar 4.5 Jalur pejalan kaki koridor Wachid Hasyim 
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Gambar 4.6 Layout Zona 1 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 

 

A 

A’ 

B 

B’ 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam koridor jalan Wachid Hasyim dibagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu bagian untuk jalur pejalan kaki, jalur kendaraan bermotor maupun tidak 

bermotor, separator jalan (median jalan), sebagian jalan yang berfungsi sebagai 

parkir kendaraan. Bagian-bagian tersebut merupakan suatu kesatuan koridor jalan 

yang diklasifikasikan sebagai Damaja, damaja adalah ruang yang digunakan untuk 

konstruksi jalan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang 

pengamannya. Badan jalan ini terdiri dari jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur 

pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Koridor jalan Wachid 

Hasyim ini tidak memenuhi standart fungsi jalan, karena tidak memiliki Damija 

dan Dawasja. Bangunan di sepanjang koridor jalan ini memiliki Garis Sempadan 

Bangunan atau GSB 0 m. 

2. Bidang vertikal 

Elemen pembentuk ruang koridor jalan selain bidang horisontal terdapat 

juga bidang vertikal yang merupakan sederetan bangunan pertokoan, peribadatan 

dan permukiman pada sisi kanan koridor jalan Wachid Hasyim yang terdiri dari 

muka masing-masing bangunan serta ketinggiannya dan pagar dari Alun-alun 

Kota Pasuruan di sisi kiri koridor jalan Wachid Hasyim sehingga membentuk 

kesan ruang.  

 

DAMAJA 

TROTOAR TROTOAR JALUR KENDARAAN 

JALUR 

KENDARAAN 

MEDIAN 

JALAN 

PARKIR 

MOBIL 

PARKIR SEPEDA 

MOTOR 

Gambar 4.7 Sketsa Penampang Koridor Jalan Wachid Hasyim – Potongan AA’  

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.8 Dinding pagar Alun-alun Kota Pasuruan Zona 1 

  

Pagar dari Alun-alun kota Pasuruan juga merupakan bidang vertikal yang 

membentuk koridor jalan Wachid Hasyim. Sederetan bangunan dan pagar Alun-

alun merupakan komponen hardscape yang memperkuat ruang sehingga 

mempunyai batas di sisi-sisinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9 Ruang koridor pertama jalan Wachid Hasyim 

 

Muka bangunan dan ketinggian bangunan yang berada di sepanjang 

koridor ini adalah bidang vertikal yang membentuk ruang koridor jalan. Muka per 

bangunan pada sepanjang koridor jalan Wachid Hasyim ditampilkan dalam 

Gambar 4.10. 

 

Ruang yang terbentuk antara 

pagar dan muka bangunan 
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B A 

Gambar 4.10 Layout dan Muka Bangunan Zona 1 

 
PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 

 

Muka bangunan AB 
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 Setiap bangunan di sepanjang koridor jalan Wachid Hasyim memiliki 

muka dan ketinggian yang berbeda, bangunan yang ada memiliki ketinggian dari 

satu lantai sampai tiga lantai yaitu ± 5 meter sampai ±18 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dari hasil analisis di atas, terlihat bahwa ketinggian dan muka setiap 

bangunan yang berbeda dapat membentuk suatu ruang koridor jalan. Hubungan 

antara bidang vertikal yaitu muka ketinggian bangunan dengan dinding pagar 

Alun-alun Kota Pasuruan yang secara visual membentuk ruang koridor jalan semi 

tertutup, karena ketinggian dinding pagar tidak setinggi bangunan di depannya. 

Seperti gambar sketsa di atas terlihat bahwa ruang koridor jalan, ruang yang 

dibentuk oleh ketinggian bangunan dengan pagar Alun-alun Kota Pasuruan. 

Gambar 4.11 Skyline Bangunan Jalan Wachid Hasyim 

 

 

 

Ruang Koridor Jalan 

TROTOAR TROTOAR JALUR KENDARAAN 

Gambar 4.12 Sketsa Penampang Koridor Jalan Wachid Hasyim 

 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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Menurut Zahnd (1999), koridor dibentuk oleh dua deretan massa 

(bangunan atau pohon) yang membentuk suatu ruang, dalam hal ini pada sisi lain 

dari ruang koridor jalan Wachid Hasyim juga terbentuk oleh dua deretan massa 

yaitu massa bangunan dan massa pagar parkir kendaraan bermotor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Ruang koridor kedua jalan Wachid Hasyim 

 

Ruang yang terbentuk antara 

pagar dan muka bangunan 
 

Gambar 4.13 Sketsa Penampang 2 Koridor Jalan Wachid Hasyim – Potongan BB’ 

 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN KOTA 

PASURUAN 

 

 

Ruang Koridor Jalan 

TROTOAR JALUR KENDARAAN TROTOAR 
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 Dari hasil pengamatan di atas, pada koridor jalan Wachid Hasyim 

terbentuk dua ruang koridor jalan, ruang koridor jalan yang pertama adalah ruang  

koridor yang terbentuk adanya massa bangunan pertokoan dengan massa pagar 

dari Alun-alun Kota Pasuruan, sedangkan ruang koridor jalan yang kedua 

terbentuk oleh massa bangunan Masjid Jami’ Al Anwar dengan massa dari pagar 

pembatas untuk parkir kendaraan yang berada tepat di depan Masjid Jami’ Al 

Anwar. 

3. Elemen Pendukung (street furniture) 

Sebagai penunjang ruang koridor jalan juga mempunyai elemen penunjang 

yang dapat mendukung pemanfaatan ruang koridor jalan, hal yang berkaitan 

dengan elemen ini adalan penataaan (letak), jenis sekaligus jumlah yang 

diperlukan dalan suatu kawasan karena memberikan pengaruh terhadap 

pemanfaatan ruang yang terjadi. Hasil pengamatan di lapangan diperoleh bahwa 

jenis elemen pendukung yang terdapat di sepanjang koridor jalan Wachid Hasyim 

terdiri dari tempat sampah, vegetasi, lampu penerangan, boks telepon umum, dan 

papan informasi. 

 

a. Tempat sampah 

Tempat sampah merupakan salah satu elemen pendukung kegiatan yang 

terletak di sepanjang trotoar koridor jalan ini. Letaknya berada pada bagian tepi 

trotoar yang berbatasan langsung dengan jalur kendaraan. Jumlah tempat sampah 

yang ada pada ruang koridor jalan ini sebanyak 3 buah yang terbuat dari 

fiberglass. Beberapa letak tempat sampah pada ruang koridor jalan di seputar 

alun-alun sudah teratur. Tempat sampah yang ada berbentuk persegi panjang 

dengan lebar 0,40 m dan tinggi 0,60 m. 

Pada zona 1, letak tempat sampah berada pada 2 titik yaitu di depan Pintu 

Masuk Utama Masjid Jami’ Al Anwar, dan sisi Selatan Alun-alun Kota Pasuruan. 

Perletakan tempat sampah pada Zona 1 dapat dilihat pada Gambar 4.15. 
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b. Vegetasi 

Jenis vegetasi yang terdapat di ruang koridor jalan ini adalah pohon Sono 

dan tanaman hias. Jumlah vegetasi yang ada di sepanjang koridor ini adalah 25 

tanaman hias yang di dalam pot dan 15 pohon Sono. Ketersediaan vegetasi pada 

koridor ini tidak merata. Pada Zona 1, Letak Pohon Sono Besar hanya ada 7 titik, 

dan pohon sono kecil ada 8 titik, pepohonan tersebut berada di sepanjang koridor 

jalan Wachid Hasyim, sedangkan pot tanaman terletak di sepanjang trotoar Alun-

alun Kota Pasuruan. Peletakan vegetasi secara detail dapat dilihat pada Gambar 

4.16. 

 

Gambar 4.15 Letak Tempat Sampah Zona 1 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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c. Lampu penerangan 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh bahwa elemen 

pendukung kegiatan adalah lampu penerangan. Lampu penerangan jalan pada 

koridor jalan Wachid Hasyim sebagian besar berupa lampu mercury, dengan 

tinggi tiang 12 m dengan jarak antar tiang lampu 20-40 m. Jumlah lampu 

penerangan pada sepanjang koridor ruang jalan ini adalah 16 buah. Pada malam 

hari sepanjang koridor jalan ini penerangannya masih kurang. Pada Zona 1, Letak 

antara lain 4 buah titik lampu di sepanjang alun-alun Kota Pasuruan, 6 buah titik 

lampu di sepanjang median jalan, dan 6 buah titik lampu di sepanjang koridor 

Gambar 4.16 Letak vegetasi pada zona 1 

 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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yang berbatasan dengan bangunan. Peletakan lampu penerangan dapat dilihat 

pada Gambar 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Lampu penerangan jalan pada Zona 1 

Gambar 4.17 Letak titik lampu pada zona 1 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.19 Letak boks telepon pada zona 1 

 
PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 

d. Boks telepon umum 

Pada ruang koridor jalan Wachid Hasyim terdapat 1 buah boks telepon 

umum, letaknya berada di sebelah Selatan Masjid Jami’ Al Anwar, tetapi telepon 

umum ini tidak berfungsi dengan baik. Boks telepon ini memiliki ukuran tinggi 

1,8 m dan lebar nya 0,5 m. Pada Zona 1, boks telepon berada di depan sebelah 

Selatan Masjid Jami’ Al Anwar. Peletakannya dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Boks telepon umum 



72 
 

Gambar 4.21 Papan informasi pada zona 1 

 
 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 

e. Papan informasi 

Terdapat satu papan informasi yang disediakan pemerintah untuk 

menempelkan informasi tentang Kota Pasuruan, seperti koran ataupun jadwal 

event yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pasuruan. Letak papan informasi ini 

berada di Jalan Wachid Hasyim. Pada Zona 1, dalam satu kawasan lokasi 

penelitian hanya ada satu titik letak papan informasi, yang berada di sisi kanan 

Alun-alun Kota Pasuruan. Letak Papan informasi dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Papan informasi 
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B. Zona 2 (Penggal Jalan Alun-alun Utara) 

1. Bidang horisontal 

Zona 2 memiliki dimensi fisik koridor jalan, jalur sirkulasi kendaraan dan 

jalur sirkulasi pejalan kaki merupakan bidang horisontal pembentuk koridor jalan. 

Jalan Alun-alun Utara merupakan jalan dengan hirarki kolektor sekunder yang 

menghubungkan antar kawasan sekunder kedua, dan menghubungkan sekunder 

kedua dengan sekunder ketiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang jalan Alun-alun Utara ini 650 meter dan memiliki lebar 8 meter. 

Sirkulasi kendaraan pada koridor jalan ini adalah sirkulasi dua arah dengan dua 

lajur. Material koridor jalan ini terbuat dari aspal hotmix. Kondisi eksisting yang 

ada di lapangan seperti pada Gambar 4.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Jalur pejalan kaki koridor Alun-alun Utara 

Gambar 4.23 Kondisi eksisting jalur kendaraan koridor Alun-alun Utara 
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Untuk sepanjang koridor di Jalan Alun-alun Utara di sisi yang berbatasan 

langsung dengan bangunan memiliki lebar jalur pedestrian 1,5 meter, sedangkan 

yang berbatasan langsung dengan Alun-alun memiliki lebar 1 meter. Terdapat 

perbedaan ketinggian  ± 15 cm untuk pemisah bagi pejalan kaki dengan kendaraan 

sebagai pertimbangan faktor keamanan bagi pejalan kaki. Material yang 

digunakan sebagai penutup jalur pejalan kaki adalah koral teks. Kondisi fisik jalur 

pejalan kaki seperti pada Gambar 4.24 terlihat penempatan tiang listrik yang 

berada di jalur pejalan kaki, sedangkan untuk dimensi penampang rung koridor 

jalan dapat dilihat pada Gambar 4.26 beserta bagian-bagian dari jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Layout Zona 2 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN KOTA 

PASURUAN 

A 

A’ 



75 
 

Gambar 4.26 Sketsa Penampang Koridor Jalan Alun-alun Utara – Potongan AA’ 
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Pada koridor jalan Alun-alun Utara pembagian eksistingnya adalah jalur 

pejalan kaki, jalur kendaraan, median jalan, dan parkir mobil on street. 

Penampang geometrik koridor jalan ini menjelaskan bahwa jalan kolektor 

sekunder ini memiliki Damaja dan Dawasja, dengan Damaja 15,25 m dan 

Dawasja 4 m. Koridor jalan ini tidak dilengkapi dengan Damija karena tidak 

memiliki ruang yang berada diluar manfaat jalan. 

 

2. Bidang vertikal 

Untuk koridor Jalan Alun-alun Utara batas yang langsung berbatasan 

dengan bangunan juga merupakan bidang vertikal sebagai elemen pembentuk 

ruang koridor pada zona ini, terdapat beberapa fungsi bangunan seperti fungsi 

bangunan yang menawarkan jasa, fungsi perdagangan, fungsi pendidikan, dan 

fungsi perkantoran. Pada deretan koridor ini terdapat 4 bangunan dengan 

ketinggian massa bangunan yang berbeda-beda. Kantor Pos memiliki ketinggian 1 

lantai, Ruko memiliki ketinggian 2 lantai, SDN Bangilan memiliki ketinggian 2 

lantai, dan dengan adanya tower air koridor jalan Alun-alun utara ini menjadi titik 
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batas ruang koridor jalan ini. Elemen pembentuk lainnya adalah dinding pagar di 

sisi alun-alun. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Dinding Pagar Alun-alun Kota Pasuruan pada Zona 2 

 

Muka bangunan yang berada di sepanjang koridor ini membentuk suatu 

koridor yang linear dan dinamis. Muka bangunan pada sepanjang koridor jalan 

Alun-alun Utara dijelaskan dalam Gambar 4.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Ruang koridor jalan Alun-alun Utara 

 

 

 
Ruang yang terbentuk antara 
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Gambar 4.29 Layout dan Muka Bangunan pada Zona 2 
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Gambar 4.31 Sketsa Ruang Koridor Jalan Alun-alun Utara 
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 Dari gambar-gambar di atas terlihat bahwa ketinggian bangunan-bangunan 

yang ada di koridor Jalan Alun-alun Utara ini bervariasi, antara satu  lantai hingga 

dua lantai berkisar 5 – 8 meter, tetapi terdapat Menara Air yang tingginya 

mencapai ± 20 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil analisis di atas, salah satu pembentuk ruang koridor adalah 

bidang vertikal yang di tampilkan melalui muka bangunan beserta ketinggiannya. 

Koridor jalan Alun-alun Utara ini dibatasi oleh dinding-dinding koridor yang 

berupa pagar Alun-alun kota Pasuruan dan dinding bangunan  yang ada di 

sepanjang koridor jalan. 

Gambar 4.30 Skyline Bangunan Jalan Alun-alun Utara 
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3. Elemen Pendukung (street furniture) 

Elemen pendukung yang terdapat di sepanjang koridor Jalan Alun-alun 

Utara ini terdiri dari tempat sampah, vegetasi, lampu penerangan, umum, dan 

kotak surat (bus surat). 

f. Tempat sampah 

Letaknya berada pada bagian tepi trotoar yang berbatasan langsung dengan 

jalur kendaraan. Tempat sampah pada ruang koridor jalan ini sudah teratur. Jarak 

antar tempat sampah 15-20 meter. 

Pada zona 2 ini, letak tempat sampah yang terbuat dari besi ini terdapat di 

empat titik yaitu di sisi depan Kantor Pos dan di sisi Depan SDN Bangilan, 

sedangakan dua titik yang lain berada di sisi kiri alun-alun dan sisi kanan Alun-

alun Kota Pasuruan. Perletakan tempat sampah dapat dilihat pada Gambar 4.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Letak Tempat Sampah Zona 2 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 
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Gambar 4.33 Tempat sampah zona 2  

 

g. Vegetasi 

Pada zona 2 ini, letak pohon sono besar ada lima titik yaitu di sisi depan 

Kantor Pos, depan ruko dan di sisi Depan SDN Bangilan, sedangakan titik 

vegetasi berupa pot tanaman berada di sisi Alun-alun Kota Pasuruan. Jumlah 

vegetasi yang ada di sepanjang koridor ini adalah 17 tanaman hias yang di dalam 

pot dan 5 pohon Sono. Peletakan vegetasi secara detail dapat dilihat pada Gambar 

4.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Letak vegetasi zona 2 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  

ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Vegetasi pada zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Vegetasi pada zona 2 

 

 

h. Lampu penerangan 

Pada zona 2, letak 4 buah titik lampu berada tepat di median jalan. Jumlah 

lampu penerangan pada sepanjang koridor ruang jalan ini adalah 4 buah. Pada 

malam hari sepanjang koridor jalan ini penerangannya masih kurang. Peletakan 

lampu penerangan dapat dilihat pada Gambar 4.37. 
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Gambar 4.38 Lampu penerangan jalan pada zona 2 

 

i. Kotak surat 

Pada ruang koridor Jalan Alun-alun Utara terdapat dua buah kotak surat 

(bus surat) dimana fungsinya sebagai elemen pendukung yang melengkapi adanya 

Kantor Pos di koridor jalan Alun-alun Utara ini. Letaknya pun berada di depan 

Kantor Pos seperti pada Gambar 4.39. 

Gambar 4.37 Letak titik lampu pada zona 2 
 

 PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-
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Gambar 4.40 Kotak surat (bus surat) 

 

C. Zona 3 (Penggal Jalan Alun-alun Timur) 

Dimensi fisik koridor jalan pada zona 3 ini terlihat dari dua bidang 

pembentuknya yaitu bidang horisontal sebagai jalur kendaraan maupun jalur 

Gambar 4.39 Letak kotak surat (bus surat) pada zona 2 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-

ALUN KOTA PASURUAN 
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pejalan kaki, sedangkan untuk pembentuk bidang vertikal sebagai muka bangunan 

dan ketinggiannya dan adanya beberapa elemen pendukung suatu koridor jalan. 

 

1. Bidang horisontal 

Hirarki jalan yang dimiliki oleh Jalan Alun-alun Timur ini adalah kolektor 

sekunder dengan dimensi panjang jalan 1.050 meter dan lebar jalan 8 meter. 

Sirkulasi kendaraan pada jalan ini menggunakan sirkulasi dua arah dengan dua 

lajur. Jenis perkerasan yang dipakai jalan Alun-alun Timur ini adalah aspal 

hotmix. Kondisi eksisting koridor jalan Alun-alun Timur dapat dilihat pada 

Gambar 4.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk sepanjang koridor di Jalan Alun-alun Timur di sisi yang berbatasan 

langsung dengan bangunan memiliki lebar jalur pedestrian 1,5 meter, sedangkan 

yang berbatasan langsung dengan Alun-alun memiliki lebar 1 meter. Terdapat 

perbedaan ketinggian ± 15 cm untuk pemisah bagi pejalan kaki serta kendaraan. 

Menggunakan koral teks sebagai penutup jalur pejalan kaki. Kondisi fisik jalur 

pejalan kaki seperti pada Gambar 4.33, sedangkan untuk dimensi penampang 

koridor jalan dapat dilihat pada Gambar 4.34 beserta bagian-bagian dari bidang 

horisontal seperti jalur pejalan kaki, fasilitas parkir, median jalan, dan jalur 

kendaraan. 

 

 

 

Gambar 4.41 Kondisi eksisting jalur kendaraan koridor Alun-alun Timur 
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Gambar 4.42 Jalur pejalan kaki koridor Alun-alun Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.43 Layout Zona 3 
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Gambar 4.44 Sketsa Penampang Koridor Jalan Alun-alun Timur – Potongan AA’ 
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Pada koridor Jalan Alun-alun Timur dilengkapi dengan Damaja dan 

Dawasja. Damaja yang di lapangan terdiri dari jalur pejalan kaki, parkir on-street, 

jalur kendaraan, dan median jalan. sedangkan Dawasja adalah jalur diluar daerah 

manfaat jalan. 

 

2.  Bidang vertikal 

Pada koridor jalan Alun-alun Timur juga terdapat 8 bangunan yaitu 

dengan fungsi perkantoran pemerintahan, bangunan dengan fungsi menawarkan 

jasa, bangunan yang merupakan rumah warga dan rumah dinas Wakil Bupati 

Kabupaten Pasuruan, bangunan perdagangan dan jasa. Bangunan dan pagar dari 

Alun-alun Kota Pasuruan di sisi sebelah Timur sebagai bidang vertikal elemen 

pembentuk ruang koridor jalan.  

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.45 Dinding Pagar Alun-alun Kota Pasuruan pada Zona 3 

  

 Muka dari masing-masing bangunan yang ada di sepanjang koridor jalan 

Alun-alun Timur ini juga merupakan satu kesatuan dengan bidang vertikal elemen 

pembentuk ruang koridor jalan. Selain muka bangunan beserta ketinggiannya, 

dinding pagar dari Alun-alun Kota Pasuruan juga merupakan bidang vertikal 

pembentuk koridor jalan. Muka bangunan yang ada di sepanjang koridor jalan 

Alun-alun Timur dapat dilihat pada Gambar 4.46 dan Gambar 4.47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.46  Ruang koridor jalan Alun-alun Timur 
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Gambar 4.10 Layout dan Muka Bangunan Zona 1 
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 Dari gambar-gambar di atas terlihat kedudukan setiap bangunan di 

sepanjang koridor jalan Alun-alun Timur, ketinggian bangunan yang ada di 

koridor ini antara satu lantai hingga dua lantai yaitu 4 meter hingga 8 meter, 

sedangkan tinggi dari dinding pagar Alun-alun Kota Pasuruan ± 75 cm. Skyline 

Ketinggian bangunan sebagai pembentuk koridor jalan ditampilkan pada Gambar 

4.29. Pembentukan ruang koridor jalan tidak lepas dari bentukan dan tatanan 

massa bangunan yang ada di sepanjang koridor jalan, dalam konteksnya berbagai 

bangunan dalam sebuah koridor jalan akan membentuk suatu skyline dari 

ketinggian bangunan-bangunan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.48 Skyline Bangunan Penggal jalan Alun-alun Timur 
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Gambar 4.49 Sketsa Ruang Koridor Jalan Alun-alun Timur – Potongan AA’ 
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 Dari Gambar 4.49 terlihat bahwa dinding bangunan di sepanjang koridor 

jalan Alun-alun Timur dan dinding pagar Alun-alun membentuk sebuah ruang 

yang berada di antara dua bidang vertikal tersebut. 

 

3.  Elemen Pendukung (street furniture) 

Selain adanya bidang horisontal dan bidang vertikal, suatu koridor jalan 

memerlukan elemen penunjang yang dapat mendukung pemanfaatan suatu ruang 

koridor jalan. Di sepanjang koridor jalan Alun-alun Timur ini terdapat beberapa 

elemen pendukung seperti tempat sampah, vegetasi, lampu penerangan, dan boks 

telepon umum. 

j. Tempat sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.50 Letak Tempat Sampah Zona 3 
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Gambar 4.51 Letak vegetasi pada zona 3 

 

 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 

Pada zona 3, letak tempat sampah berada di depan sisi kanan dan kiri pintu 

masuk ke Alun-alun Kota Pasuruan, tempat sampah yang berada di sisi Alun-alun 

terbuat dari fiberglass dan terpisah antara sampah basah dan sampah kering, 

sedangkan dua buah tempat sampah berada di depan Rumah Dinas Wakil Bupati 

Kabupaten Pasuruan yang terbuat dari keranjang. Beberapa letak tempat sampah 

pada ruang koridor jalan sudah teratur, tetapi juga ada beberapa yang masih tidak 

teratur. Perletakan tempat sampah dapat dilihat pada Gambar 4.50. 

 

k. Vegetasi 
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Pada zona 3, letak 7 pohon sono besar berada di sisi yang berbatasan 

dengan bangunan, dan dua titik pohon sono kecil. Letak pot tanaman di sepanjang 

sisi yang berbatasan langsung dengan Alun-alun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.52 Vegetasi pada zona 3 

 

l. Lampu penerangan 

Lampu penerangan yang berada di koridor jalan Alun-alun Timur ini 

terletak di median jalan terdapat 4 titik lampu dengan lengan ganda. Pada malam 

hari di samping adanya lampu penerangan jalan, pencahayaan juga berasal dari 

bangunan-bangunan yang ada di sepanjang koridor, serta pencahayaan dari Alun-

alun Kota Pasuruan. Peletakan lampu penerangan dapat dilihat pada Gambar 4.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.53 Letak Lampu Penerangan Zona 3 
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Gambar 4.54 Lampu penerangan jalan pada zona 3 

 

m. Boks telepon umum 

Pada ruang koridor di seputar alun-alun pasuruan terdapat 2 buah boks 

telepon umum, letaknya berada di Jalan Wachid Hasyim dan Jalan Alun-alun 

Timur, tetapi keduanya tidak berfungsi dengan baik. Keberadaan telepon umum 

oleh masyarakat sangat dibutuhkan khususnya oleh masyarakat yang tidak 

mempunyai telepon rumah atau telepon genggam. Masing-masing boks telepon 

ini memiliki ukuran tinggi 1,8 m dan lebar nya 0,5 m. Letak boks telepon berada 

di depan Plaza Telkom jalan Alun-alun Timur. Peletakannya dapat dilihat pada 

Gambar 4.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.55 Boks telepon umum pada zona 3 
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D. Zona 4 (Penggal Jalan Alun-alun Selatan) 

1. Bidang horisontal 

Bidang horisontal yang merupakan elemen pembentuk ruang koridor 

adalah jalur kendaraan (jalan) dan jalur pejalan kaki (trotoar). Jalur kendaraan 

yang ada di koridor ini memiliki dimensi fisik dengan lebar jalan 8 meter dan 

panjang koridor jalannya adalah 650 meter. Hirarki yang dimiliki oleh jalan Alun-

alun Selatan ini adalah kolektor sekunder. Sirkulasi kendaraan pada ruas jalan ini 

adalah sirkulasi dua arah dengan dua lajur. Perkerasan jalan terbuat dari aspal 

hotmix dengan kondisinya yang masih baik. Kondisi eksisting jalur kendaraan 

seperti pada Gambar 4.57 sedangkan untuk dimensi fisiknya dijelaskan dalam 

gambar 4.60. 

 

 

 

 

Gambar .4.56 Letak boks telepon pada zona 3 
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Untuk sepanjang koridor di Jalan Alun-alun Selatan di sisi yang berbatasan 

langsung dengan bangunan memiliki lebar jalur pedestrian 1,5 meter, sedangkan 

yang berbatasan langsung dengan Alun-alun memiliki lebar 1 meter. Pada jalur 

pejalan kaki di koridor ini juga terdapat perbedaan ketinggian sebagai pemisah 

bagi pejalan kaki dengan kendaraan. Kondisi permukaan jalur pejalan kaki di 

sepanjang koridor jalan ini ada beberapa yang mengalami kerusakan seperti 

pecahnya lapisan oleh akar pohon dikarenakan pohon, yang menggunakan koral 

teks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.58 Kondisi fisik jalur pejalan kaki pada Zona 4 

 

 

 

Gambar 4.57 Kondisi eksisting jalur kendaraan koridor Alun-alun Selatan 
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Gambar 4.59 Layout Zona 4 
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Pada koridor jalan Alun-alun Selatan ini dibagi menjadi beberapa bagian 

yaitu bagian untuk pejalan kaki, bagian jalan yang digunakan untuk parkir 

Gambar 4.60 Sketsa Penampang Koridor Jalan Alun-alun Selatan-Potongan AA’ 
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kendaraan, terdapat juga median jalan sebagai pemisah lajur dan tempat peletakan 

lampu penerangan jalan. Sama halnya seperti pada koridor jalan Wachid Hasyim, 

bagian-bagian jalan tersebut diklasifikasikan sebagai Damaja (Daerah Manfaat 

Jalan) karena pada koridor ini bangunan yang ada memiliki Garis Sempadan 

Bangunan atau GSB 0 m. 

 

2. Bidang vertikal 

Bidang vertikal yang merupakan elemen pembentuk koridor jalan adalah 

muka bangunan beserta ketinggiannya dan dinding pagar dari Alun-alun. 

Bangunan-bangunan yang ada di sepanjang koridor ini memiliki kondisi fisik 

muka bangunan dan ketinggian yang berbeda-beda. Koridor adalah salah satu 

bentuk dari urban space yang berbentuk memanjang dan mempunyai batas di sisi-

sisinya, pada koridor ini yang menjadi batas adalah deretan bangunan dan dinding 

pagar dari Alun-alun.  

Muka bangunan dan dinding pagar Alun-alun Kota Pasuruan membentuk 

ruang koridor jalan semi tertutup, karena ketinggian bangunan yang tidak sepadan 

dengan ketinggian dari dinding pagar Alun-alun. Kondisi fisik muka bangunan 

yang ada di sepanjang koridor jalan Alun-alun Selatan ditampilkan pada Gambar 

4.61 dan Gambar 4.62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.61 Ruang koridor jalan Alun-alun Selatan

Ruang yang terbentuk antara 

pagar dan muka bangunan 
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Gambar 4.62 Layout dan Muka Bangunan Zona 4 
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Pada koridor jalan alun-alun Selatan deretan yang memenuhi koridor ini 

berfungsi sebagai permukiman yaitu rumah warga dan fungsi perdagangan dan 

jasa, terdapat 10 bangunan pertokoan dengan ketinggian bangunan yang 

didominasi oleh fungsi perdagangan yaitu 3 lantai. 

Dari gambar-gambar di atas terlihat kondisi fisik beberapa bangunan ruko 

sudah rusak, dan ada satu bangunan ruko yang sudah tidak terpakai. Ketinggian 

bangunan didominasi oleh ke-sepuluh bangunan ruko tiga lantai tersebut. 

 

 

Dari gambaran skyline di atas, ketinggian bangunan tertinggi dimiliki oleh 

ruko yang terdiri dari tiga lantai ± 10 – 12 meter, sedangkan ketinggian bangunan 

yang lainnya adalah ± 5 – 8 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.63 Skyline Bangunan Jalan Alun-alun Selatan 

 

DAMAJA 

Gambar 4.64 Sketsa Ruang Koridor Jalan Alun-alun Selatan 
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Elemen pembentuk ruang koridor jalan merupakan bidang vertikal yang 

merupakan ketinggian massa bangunan dan dinding Alun-alun Kota Pasuruan. 

Perbedaan ketinggian antara massa bangunan ± 12 meter dengan ketinggian 

dinding pagar Alun-alun ± 75 cm membuat kesan ruang yang dimunculkan adalah 

semi tertutup, yang lebih lepas ke arah Alun-alun. 

 

3.  Elemen Pendukung (street furniture) 

 Elemen fisik suatu koridor jalan membutuhkan beberapa elemen 

pendukung sehingga dapat pula berfungsi sebagai pendukung suatu pemanfaatan 

ruang koridor jalan. Dalam hal ini elemen pendukung tersebut seperti tempat 

sampah, vegetasi, dan lampu penerangan. 

a. Tempat sampah 

Pada zona 4 ini, letak tempat sampah berada di depan ruko yang tidak 

terpakai, yang digunakan oleh PKL, berada di depan Kindergarten School, dua 

tempat sampah tersebut terbuat dari keranjang, tempat sampah yang berada di sisi 

Alun-alun terbuat dari besi dan terpisah antara sampah basah dan sampah kering. 

Perletakan tempat sampah per-zona dapat dilihat pada Gambar 4.65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.65 Letak Tempat Sampah Zona 4 
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Gambar 4.66 Tempat sampah zona 4 

 

b. Vegetasi 

Pada zona 4, letak vegetasi dua titik pohon sono besar berada di depan 

rumah warga dan depan Kindergarden School, sedangkan 14 pohon sono kecil 

berada di sepanjang koridor jalan yang berbatasan dengan bangunan. Pot-pot 

tanaman berada di sisi Alun-alun kota Pasuruan. Peletakan vegetasi secara detail 

dapat dilihat pada Gambar 4.67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.67 Letak vegetasi pada zona 4 
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Gambar 4.69 Letak titik lampu pada zona 4 

 
PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.68 Vegetasi pada zona 4 

 

c. Lampu penerangan 

Pada zona 4, Letak 5 buah titik lampu berada di median jalan. Peletakan 

lampu penerangan dapat dilihat pada Gambar 4.69. 
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4.3.2. Keterkaitan Kondisi Fisik dalam Membentuk Suatu Koridor Ruang 

Menurut Spreiregen (1965) Formal/Urban Space adalah space yang 

terbentuk oleh muka bangunan/lantai kota. 

Menurut Zahnd (1999) koridor dibentuk oleh dua deretan massa 

(bangunan atau pohon) yang membentuk sebuah ruang. 

Dari dua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang koridor jalan 

adalah ruang yang dibentuk oleh dua deretan muka massa bangunan dan lantai 

kota sebagai elemen penghubung dua deretan massa tersebut. Pada penelitian ini, 

elemen pembentuk koridor jalan adalah bidang horisontal dan bidang vertikal. 

Bidang horisontal merupakan muka bangunan dan dinding pagar Alun-alun dan 

bidang vertikal merupakan lantai kota berupa jalur kendaraan dan jalur pejalan 

kaki. 

Pada ke-empat koridor jalan ini dibentuk oleh muka bangunan yang 

merupakan ketinggian bangunan atau ketinggian dinding pagar terhadap lantai 

kota. Unsur-unsur pembentuk koridor (dalam Yoga, 2004) antara lain pola massa 

dalam koridor, bentuk dan tatanan massa bangunan, dua unsur ini dikelompokkan 

pada bidang vetikal sedangkan unsur lain yang merupakan linkage dalam koridor 

adalah bidang horisontal. 

Pola massa dalam koridor ini mengidentifikasi keteraturan massa dalam 

pembentuk dinding koridor, pola massa bangunan dalam koridor ini terkait 

dengan letak muka bangunan sepanjang koridor di seputar Alun-alun Kota 

Pasuruan. Dari hasil analisis, pola massa bangunan pada Zona 1 (Jalan Wachid 

Hasyim) memiliki Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 m, yang merupakan fungsi 

perdagangan, tempat tinggal, dan peribadatan, pada zona 2 (Jalan Alun-alun 

Utara) memiliki GSB ± 3 – 5 meter untuk setiap bangunannya yang merupakan 

fungsi penyediaan jasa, fungsi perdagangan, pendidikan dan perkantoran. Pada 

zona 3 (Jalan Alun-alun Timur) memiliki GSB ± 3 – 4 meter yang merupakan 

bangunan dengan fungsi tempat tinggal, fungsi perdagangan dan jasa. Dan pada 

zona 4 (Jalan Alun-alun Selatan) hanya satu bangunan yang memiliki GSB ± 3 

meter, sedangkan bangunan yang lain memiliki Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

0 m. (lihat Gambar 4.70) 
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JAMI’ AL 

ANWAR 

MAKAM KH. 

ABDUL HAMID 

ALUN-ALUN 

KOTA 

PASURUAN 

Gambar 4.70 Tata pola massa bangunan dalam koridor jalan 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 

Keterangan : 

     : RUANG TERBUKA HIJAU     : PENDIDIKAN 

     : KEAGAMAAN/PERIBADATAN    : PEMERINTAHAN 

                  : PERDAGANGAN      : PERMUKIMAN 

     : JASA 

 

Pola massa bangunan pada ke-empat koridor jalan ini didominasi oleh 

bangunan yang mempunyai fungsi perdagangan atau komersial. Kawasan ini yang 

merupakan Pusat Kota memicu perkembangan tata guna lahan ke area komersial 

dimana efisiensi penggunaan lahan sangat diperhatikan, maka sebagian besar 

lahan yang ada adalah massa terbangun. 
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Bentuk dan tatanan massa bangunan lebih ditekankan pada ketinggian 

bangunan yang berada dalam koridor, dalam konteks kawasan ketinggian 

bangunan akan membentuk suatu skyline. Pada koridor jalan di seputar Alun-alun 

Kota Pasuruan ini bangunan yang ada memiliki ketinggian yang berbeda dari 1 

lantai hingga 3 lantai. Koridor jalan Wachid Hasyim ketinggian didominasi oleh 

Masjid Jami’ Al Anwar, pada koridor jalan Alun-alun Utara terdapat menara air 

merupakan bangunan tinggi di koridor ini, koridor jalan Alun-alun Selatan 

didominasi oleh ketinggian bangunan ruko yang mencapai ± 8 meter, dan pada 

koridor jalan Alun-alun Timur ketinggian bangunannya mencapai ± 12 meter 

dengan 3 lantai. Ruang yang terbentuk berkesan seperti ruang semi tertutup 

Gambar 4.71 Layout Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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karena adanya ketidaksamaan ketinggian antara dinding pagar Alun-alun ± 75 cm 

dengan ketinggian bangunan ± 5 – 12 meter (Gambar 4.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk dan tatanan massa bangunan lebih ditekankan pada ketinggian 

bangunan yang berada dalam koridor, dalam konteks kawasan ketinggian 

bangunan akan membentuk suatu skyline. Pada koridor jalan di seputar Alun-alun 

Kota Pasuruan ini bangunan yang ada memiliki ketinggian yang berbeda dari 1 

lantai hingga 3 lantai. Koridor jalan Wachid Hasyim ketinggian didominasi oleh 

Masjid Jami’ Al Anwar, pada koridor jalan Alun-alun Utara terdapat menara air 

merupakan bangunan tinggi di koridor ini, koridor jalan Alun-alun Selatan 

didominasi oleh ketinggian bangunan ruko yang mencapai ± 8 meter, dan pada 

koridor jalan Alun-alun Timur ketinggian bangunannya mencapai ± 12 meter 

dengan 3 lantai. Ruang yang terbentuk berkesan seperti ruang semi tertutup 

karena adanya ketidaksamaan ketinggian antara dinding pagar Alun-alun ± 75 cm 

dengan ketinggian bangunan ± 5 – 12 meter (Gambar 4.72). 

Potongan A-A’ 

Potongan B-B’ 

Potongan C-C’ 

Gambar 4.72 Potongan Kawasan Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

PEMANFAATAN RUANG KORIOR JALAN DI SEPUTAR  ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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Pembentukan ruang oleh pola massa bangunan, bentuk dan tatanan massa 

bangunan dan dinding pagar dari Alun-alun membentuk bidang vertikal yang jelas 

sebagai pembatas antara jalan dan jalur pejalan kaki (bidang horisontal) dengan 

bangunan. Ruang yang terbentuk di antara dua unsur tersebut yang nantinya akan 

digunakan sebagai ruang aktivitas masyarakat. 

Dalam hal pemanfaatan ruang koridor jalan, street furniture yang 

merupakan elemen pendukung fisik ruang juga dapat mempengaruhi aktivitas 

pemanfaatan ruang yang nampak di ruang koridor jalan tersebut. Khususnya titik-

titik dimana elemen tersebut diletakkan akan sangat berpengaruh dalam 

pemanfaatan ruang oleh pelaku aktivitas yang tidak lepas dari fungsi masing-

masing elemen pendukung ruang. 

 

4.4 Pemanfaatan Ruang Koridor Jalan  

 Berdasarkan aktivitas dan pengguna ruang koridor jalan yang telah diamati 

di lapangan, akan dikaji dan dianalisis untuk mengetahui beberapa pemanfaatan 

ruang yang terjadi oleh pejalan kaki, pedagang kaki lima dan parkir. Mengamati 

aktivitas pejalan kaki, pedagang kaki lima dan parkir di ruang koridor jalan 

merupakan salah satu cara untuk mengetahui pemanfaatan ruang koridor jalan di 

seputar Alun-alun Kota Pasuruan dengan proses pemetaan ruang koridor jalan. 

Beragamnya aktivitas pemanfaatan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki, 

pedagang kaki lima dan parkir nantinya akan ditemukan dari hasil overlay 

mapping dalam waktu amatan yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggolongkan waktu amatan berdasarkan hari kerja, akhir pekan dan satu hari 

khusus, untuk memudahkan analisis dan mendapatkan data yang dikaji lebih 

terperinci. Diharapkan dari penelitian ini akan ditemukan aktivitas pemanfaatan 

ruang koridor jalan yang beragam oleh ke-3 pelaku dari hasil pengamatan yang 

dilakukan dengan menggunakan place centered mapping. 

 Hasil wawancara kepada responden dikaitkan dengan pengambilan waktu 

amatan, yang akan digolongkan berdasarkan kuantitas pelaku aktivitas dan usia 

pelaku aktivitas serta waktu beraktivitas. 

 Hari Sabtu dan Minggu yang merupakan akhir pekan dengan 

kecenderungan masyarakat kota Pasuruan yang mempergunakan waktu liburnya 



108 
 

 

 

untuk mengunjungi kawasan ini, serta pada hari Khusus yaitu Hari Raya Idul Fitri 

pada saat puncaknya kegiatan keagamaan Umat Islam. 

Menurul Gehl (1987) perilaku yang dilakukan pejalan kaki dalam 

memanfaatkan ruang aktivitasnya dibedakan menjadi tiga yakni aktivitas utama, 

aktivitas pilihan dan aktivitas sosial. Aktivitas-aktivitas tersebut pada dasarnya 

sama dengan aktivitas berjalan, duduk, berdiri atau berdiam. Dalam penelitian ini 

aktivitas pemanfaatan ruang koridor jalan yang ditemui di lapangan adalah 

berjalan, berhenti (menunggu ataupun melihat-lihat), duduk dengan mengobrol 

ataupun hanya duduk, dan membeli dagangan pedagang kaki lima. Aktivitas yang 

terlihat dilakukan oleh individu, berpasangan dan berkelompok. Ruang koridor 

jalan ini merupakan behavior setting. 

Pelaku yang menjadi subjek pengamatan adalah pejalan kaki, pedagang 

kaki lima dan parkir yang beraktivitas di sepanjang koridor pada seputar Alun-

alun Kota Pasuruan ini baik yang menggunakan badan jalan (jalur kendaraan) 

sebagai tempat aktivitasnya ataupun menggunakan trotoar (jalur pejalan kaki).  

 

4.4.1  Karakteristik pengguna ruang koridor jalan di seputar Alun-alun 

Kota Pasuruan 

Pengguna Ruang Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

adalah yang melakukan aktivitas di ke-empat ruang koridor jalan yang meliputi 

masyarakat Kota Pasuruan  khususnya dan masyarakat luar kota Pasuruan yang 

berkunjung ke-empat ruang koridor jalan. Ke-empat ruang koridor jalan ini adalah 

koridor yang merupakan tempat transaksi jual beli dengan adanya fungsi 

perdagangan dan jasa serta tempat berkumpul masyarakat karena adanya Alun-

alun Kota Pasuruan. Pada ruang koridor jalan ini sendiri merupakan ruang terbuka 

yang juga terdapat pengemis, pengamen dan  pedagang kaki lima serta pengguna 

fasilitas parkir di ruang koridor jalan tersebut, sehingga untuk mempermudah 

pembahasan tentang pemanfaatan ruang koridor jalan di seputar Alun-alun Kota 

Pasuruan maka pengunjung dibedakan menjadi pejalan kaki (pengunjung 

individu, berpasangan dan berkelompok), pedagang kaki lima (non permanen, 

semi permanen, permanen) dan penguna fasilitas parkir (pengunjung kawasan dan 

pemilik/pegawai pertokoan). 
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Identifikasi terhadap karakteristik pengguna ruang koridor jalan di seputar 

Alun-alun Kota Pasuruan didasarkan pada jenis pelaku, ragam aktivitas, waktu, 

serta zona/ ruang lingkup dalam beraktivitas dikawasan penelitian. 

 

A. Pengguna Ruang Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

1. Pejalan Kaki 

a.  Pengunjung individu 

Pengunjung ke-empat ruang koridor jalan yang datang secara individu 

(sendiri) melakukan berbagai aktivitas di ruang koridor jalan pada pagi, 

siang, sore ataupun malam hari. Mereka yang datang secara individu 

melakukan aktivitas duduk-duduk di trotoar jalan ataupun sekedar 

mengunjungi fasilitas-fasilitas yang ada di ke-empat ruang koridor 

jalan. 

b.  Pengunjung berpasangan 

Seperti pengunjung yang lain, pengunjung ke-empat ruang koridor jalan 

yang datang secara berpasangan melakukan aktivitasnya. Pengunjung  

berpasangan tidak hanya terdiri dari pengunjung laki-laki dan 

perempuan, ada juga pengunjung sesama lelaki maupun sesama 

perempuan. Pengunjung yang berpasangan beraktivitas di ruang pejalan 

kaki yang berbatasan langsung dengan Alun-alun Kota Pasuruan 

dengan bersandar di pagar Alun-alun Kota Pasuruan ataupun duduk-

duduk di trotoar Alun-alun, ada juga yang hanya berjalan-jalan melihat-

lihat etalase pertokoan, namun apabila malam hari cenderung 

beraktivitas di median jalan koridor Jalan Wachid Hasyim dan trotoar 

Alun-alun kota Pasuruan yang digunakan untuk tempat duduk. 

c.  Pengunjung berkelompok 

Pengunjung ke-empat ruang koridor jalan yang datang secara 

berkelompok terdiri dari tiga orang atau lebih. Mereka cenderung 

beraktivitas di area yang tidak terlalu ramai karena jumlah mereka yang 

banyak. Ruang koridor jalan yang dimanfaatkan adalah ruang jalur 

kendaraan untuk aktivitas mereka berjalan kaki mengunjungi fungsi-

fungsi bangunan yang ada di ke-empat koridor jalan tersebut. Mereka 

juga memanfaatkan ruang yang berbatasan dengan Alun-alun kota 
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Pasuruan untuk sekedar mengobrol atau berkumpul pada sore dan 

malam hari. 

d.  Pengunjung Keluarga 

Pengunjung keluarga ini hampir sama dengan pengunjung 

berkelompok, karena jumlah mereka yang terdiri dari tiga orang atau 

lebih, cenderung memilih area ruang yang tidak terlalu ramai agar 

merekaleluasa dalam beraktivitas. Tetapi ada juga pengunjung keluarga 

ini menggunakan jalur pejalan kaki karena memikirkan faktor 

keamanan dari kendaraan yang melintas. 

 

2. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang merupakan pelaku atau pengguna ruang koridor jalan di 

seputar Alun-alun Kota Pasuruan yang memanfaatkan ruang koridor jalan 

sebagai tempat berjualan sehari-hari. Ruang koridor jalan yang cukup ramai 

memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat berjualan. Terdapat 

beberapa sarana usaha yang digunakan oleh pedagang kaki lima yaitu semi 

permanen adalah sarana pedagang kaki lima yang dapat dibongkar pasang 

sewaktu-waktu, permanen adalah sarana pedagang kaki lima yang menetap, 

tidak berpindah-pindah dan tidak dapat dibongkar sewaktu-waktu, 

sedangkan untuk sarana yang non permanen adalah pedagang kaki lima 

yang dapat berpindah-pindah atau tidak menetap. 
 

3. Fasilitas Parkir 

Fasilitas parkir merupakan pelaku atau pengguna ruang koridor jalan di 

seputar Alun-alun Kota Pasuruan yang menggunakan ruang koridor jalan 

yaitu jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan sebagai tempat parkir 

kendaraan setiap harinya. Keberadaan fasilitas parkir yang menggunakan 

ruang koridor jalan ini dapat mengganggu pemanfaatan ruang koridor jalan 

oleh pengguna/pengunjung yang lain sehingga mempersempit jalur 

kendaraan maupun jalur pejalan kaki. 
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4.4.2 Pemanfaatan ruang koridor Jalan di Seputar Alun-alun kota Pasuruan 

berdasarkan Behavior Setting 

 Ruang koridor jalan yang terdiri dari jalur pejalan kaki serta jalur 

kendaraan merupakan fasilitas yang disediakan untuk mewadahi aktifitas 

masyarakat baik sebagai tempat berjalan kaki, maupun sebagai tempat sirkulasi 

kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Pengguna ruang koridor jalan ini 

merupakan pelaku dari pemanfaatan ruang koridor jalan, pada kasus penelitian di 

koridor jalan seputar Alun-alin Kota Pasuruan ini akan dianalisa sesuai dengan 

pengguna ruang koridor jalan. 

 Pemanfaatan ruang koridor jalan ini di analisis berdasarkan analisa behvior 

setting. Untuk kriteria dari behavior setting terdiri dari pelaku, standing pattern of 

behavior, milleu, synomorphic, dan temporal. 

Pada analisis akan dilihat bagaimana pengguna ruang koridor jalan 

memanfaatkan ruang koridor jalan di seputar Alun-alun Kota Pasuruan, serta 

keterkaitan lingkungan yang mendukung pembentuan ruang koridor jalan yang 

dimanfaatkan oleh pengguna ruang koridor jalan. Analisa didasarkan pada 

behavior setting yang kemudian akan dilihat keterkaitan antara perilaku 

pemanfaatan dengan lingkungannya.  

Pada tahap analisa ini, perilaku pengguna ruang koridor jalan dibedakan 

menjadi tiga pembahasan yang sesuai dengan hari dilakukan pengamatan yaitu di 

hari kerja, di akhir pekan dan di hari Raya Idul Fitri. 

 

A. Pemanfaatan ruang koridor Jalan di Seputar Alun-alun kota 

Pasuruan di Hari Kerja 

Pemanfaatan oleh pengguna ruang koridor jalan pada hari kerja 

dilakukan mulai hari senin hingga hari jumat. Pada waktu-waktu yang 

ditentukan tersebut terdapat beberapa hal yang diamati. Hal yang akan di 

amati yaitu aktifitas pengguna ruang koridor jalan, tempat beraktifitas, dan 

kuantitas pengguna ruang koridor jalan. 
 

1. Pelaku 

Berdasarkan pengamatan terhadap pemanfaatan ruang koridor jalan 

oleh pengguna kawasan di keempat koridor jalan diperoleh 
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kecenderungan memilih menggunakan ruang jalur kendaraan daripada 

ruang jalur pejalan kaki.  

Banyaknya Pengguna Ruang Koridor Jalan dapat dilihat pada Tabel 4.2 

berikut: 

 
 

Tabel. 4.2 Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Hari Kerja 

Hari 

Amatan 

Banyaknya Pengguna 

Ruang Koridor Jalan 
Jumlah Pengguna 

Ruang Koridor 

Jalan  

Jenis Pengguna Ruang 

Koridor Jalan 
siang malam 

Senin 143 orang 293 orang 436 orang Pejalan kaki 

11 30 41 Pedagang kaki lima 

75 115 190 Pengguna fasilitas parkir 

Selasa 178 orang 426 orang 604 orang Pejalan kaki 

10 33 43 Pedagang kaki lima 

86 106 192 Pengguna fasilitas parkir 

Rabu 130 orang 187 orang 317 orang Pejalan kaki 

9 20 29 Pedagang kaki lima 

58 87 145 Pengguna fasilitas parkir 

Kamis 189 orang 458 orang 647 orang Pejalan kaki 

14 45 59 Pedagang kaki lima 

93 243 336 Pengguna fasilitas parkir 

Jum’at 358 orang 218 orang 576 orang Pejalan kaki 

6 37 43 Pedagang kaki lima 

87 107 194 Pengguna fasilitas parkir 

Jumlah 

Pengguna 

Ruang 

Koridor 

Jalan 

1.447 2.405 3.852 Pejalan kaki, pedagang 

kaki lima dan pengguna  

fasilitas parkir 

Rata-Rata Pengguna Koridor Jalan pada Hari Kerja setiap harinya sebesar 770 

pengguna 

 

Pengguna Ruang Koridor Jalan atau pelaku pada setiap harinya berbeda ini 

berhubungan dengan adanya kegiatan di kawasan penelitian. Dapat dilihat seperti 

pada hari Selasa dan Kamis khususnya pada malam hari terdapat kegiatan 

pengajian rutin yang diadakan oleh pengurus Masjid Jami’, sehingga ini 

mempengaruhi banyaknya pengguna ruang koridor jalan pada saat digelarnya 

kegiatan tersebut. Sedangkan Pengguna Ruang Koridor Jalan pada hari Jumat 

khususnya pada siang hari dapat terlihat banyaknya pelaku pejalan 

kaki/pengunjung koridor jalan, karena di kawasan penelitian terdapat masjid Jami; 

Al Anwar yang setiap hari Jumat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Solat 

Jumat. 
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2. Synomorphic 

Synomorphic terjadi ketika terdapat interaksi antara pelaku dengan milleu 

sehingga tercipta aktivitas pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang yang dilakukan 

pengguna Ruang Koridor Jalan di SeputarAlun-alun Kota Pasuruan pada siang 

dan malam hari ini cenderung lebih memanfaatkan ruang jalur pejalan kaki untuk 

aktivitas berjalan kaki, berhenti, duduk-duduk karena ruang jalur pejalan kaki 

digunakan oleh pedagang kaki lima ataupun parkir kendaraan bermotor sehingga 

mereka lebih memilih untuk beraktivitas di ruang jalur kendaraan. 

3. Temporal 

Waktu pengamatan dilakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat, siang 

hari yaitu Pukul 10.00-14.00 WIB dan malam hari Pukul 17.00-22.00 WIB. 

 

1. Pemanfaatan Ruang Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

Hari Kerja di Siang hari 

Keterkaitan antara Fungsi bangunan sekitar dengan pemanfaatan ruang 

koridor jalan sangat terlihat dengan banyaknya pelaku pada hari-hari di mana di 

kawasan tersebut terdapat kegiatan keagamaan. 

Kecenderungan pemanfaatan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki 

memilih menggunakan jalur kendaraan/bahu jalan dikarenakan beberapa faktor 

seperti kuantitas pelaku yang kebanyakan penggunanya adalah pelaku berkeluarga 

(orang tua dan anak) atau pelaku yang berkelompok, ada juga pelaku berpasangan 

yang menggunakan jalur kendaraan dikarenakan jalur pejalan kaki yang 

disediakan sudah digunakan oleh parkir kendaraan ataupun pedagang kaki lima. 

Dalam pemanfaatan ruang koridor jalan khususnya ruang pejalan kaki banyak 

dimanfaatakan oleh pelaku individu. 

Pemanfaatan ruang koridor jalan pada hari kerja pukul 10.00-14.00 WIB 

oleh pejalan kaki yang lebih memanfaatkan ruang jalur kendaraan daripada ruang 

jalur pejalan kaki dikarenakan banyak hambatan yang mengakibatkan pejalan kaki 

lebih memilih berjalan di bahu jalan. 

  Pemanfaatan ruang oleh pejalan kaki berada pada bagian dimana koridor 

jalan tersebut memiliki fungsi tertentu, dari hasil pengamatan memperoleh: 
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 Fungsi perdagangan dan fungsi peribadatan pada koridor jalan Wachid 

Hasyim menimbulkan titik keramaian (shape warna merah) menumpuknya 

pelaku aktivitas yang nampak adalah mengobrol, duduk, berdiri, membeli, 

berjalan kaki. 

 Aktivitas pemanfaatan ruang koridor jalan yang timbul terkait dengan 

adanya fasilitas pendidikan di ruang koridor jalan Alun-alun Utara (shape 

warna biru) adalah aktivitas berdiam, duduk, berdiri, menunggu. 

 Aktivitas pemanfaatan ruang yang muncul dengan adanya fasilitas 

perkantoran dan jasa yang terletak di jalan Alun-alun Timur adalah 

menunggu, berdiri, mengobrol (shape warna hijau). 

 Aktivitas pejalan kaki yang terjadi adalah duduk, mengobrol, berjalan kaki 

(shape warna orange). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.73 Overlay Pemanfaatan ruang koridor jalan hari kerja (siang) 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.74 Overlay Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Hari Kerja siang hari 

 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.75 Analisis Hasil Overlay Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Hari Kerja siang hari 

 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.76 Overlay Pemanfaatan ruang koridor jalan Wachid Hasyim pada hari 

kerja (siang hari) 
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Gambar 4.77 Pemanfaatan Ruang koridor jalan 

oleh pelaku (pejalan kaki) hari Jumat Siang 

  

Pemanfaatan ruang koridor jalan pada siang hari khususnya hari Jumat, 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat beribadah, ruang koridor jalan 

digunakan sebagai tempat mereka berjalan kaki seusai beribadah Solat Jumat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.78 Pemafaatan ruang koridor jalan Wachid Hasyim hari Jumat siang 
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Gambar 4.79 Overlay Pemanfaatan ruang koridor jalan Alun-alun Utara di hari kerja (siang) 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.80 Pemanfaatan Ruang koridor jalan (trotoar) 

oleh pelaku (pejalan kaki) hari Jumat Siang 

 

Pemanfaatan ruang koridor jalan yang terbentuk setelah dilakukan 

pengamatan selama hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jumat, aktivitas 

yang menonjol dari ke-5 hari tersebut adalah pada saat hari jumat. Aktivitas 

pemanfaatan ruang yang nampak pada siang hari adalah pada saat Sholat Jumat. 

Terlihat di hasil dari overlay pemanfaatan ruang koridor jalan itu berpusat pada 

ruang koridor jalan Wachid Hasyim karena pada koridor tersebut mempunyai 

fungsi bangunan peribadatan, sehingga pada Jumat siang terlihat ramai dengan 

banyaknya pelaku pejalan kaki memanfaatkan ruang yang ada di koridor tersebut. 

Pemanfaatan ruang pada ruang koridor jalan Alun-alun Utara, jalan Alun-

alun Timur dan jalan Alun-alun Selatan pada hari Senin sampai Kamis juga 

terpengaruh dengan adanya fungsi bangunan yang ada di sekitar Alun-alun Kota 

Pasuruan. Pemanfaatan ruang yang terbentuk oleh pejalan kaki pada Zona 2 

berhubungan dengan fungsi bangunan perdagangan dan jasa yang ada di 

sepanjang koridor tersebut, pada Zona 3 pemanfaatan ruang koridor jalan juga 

dipengaruhi oleh fungsi perdagangan dan jasa tetapi pada zona 3 ini cenderung 

sepi dibandingkan dengan ruang koridor yang lain, sedangkan untuk zona 4 

pemanfaatan ruang oleh pejalan kaki juga dipengaruhi oleh fungsi bangunan 

sebagai perdagangan dan jasa. Pada dasarnya ke-empat ruang kordor tersebut 



121 

 

dalam pemanfaatan ruangnya mempunyai keterkaitan dengan adanya Alun-alun 

Kota Pasuruan, dan adanya Masjid Jami’ Al Anwar serta Makam KH. Abdul 

Hamid sebagai magnet di kawasan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.81 Overlay pemanfaatan ruang koridor jalan Alun-alun Timur  

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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Sedangkan pemanfaatan ruang koridor jalan Alun-alun Utara, Alun-alun 

Timur dan Alun-alun Selatan untuk hari Jumat siang dipengaruhi oleh Masjid 

Jami’, pemanfaatan ruang yang terjadi adalah aktivitas ibadah yang 

memanfaatkan ruang jalur pejalan kaki yang ada di sepanjang koridor tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.82 Pemafaatan ruang koridor jalan hari Jumat siang 

 

Dari hasil pengamatan tersebut, ternyata keterkaitan fungsi bangunan 

sekitar menjadi sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang yang terjadi, 

seperti yang terlihat di gambar 4.84 pelaku/pejalan kaki sebagian besar melakukan 

aktivitasnya di ruang koridor Jalan Wachid Hasyim (Zona 1). Aktivitas 

pemanfaatan ruang berpusat pada sisi yang berbatasan langsung dengan bidang 

vertikal yaitu pertokoan dan pusat peribadatan. 

Pada saat tersebut peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa 

pelaku aktivitas. Dari hasil wawancara itu dapat disimpulkan bahwa mereka 

mengunjungi kawasan penelitian atau kawasan Alun-alun Kota Pasuruan ini 

sebagian besar mengunjungi pusat keagamaan atau Masjid Jami’ dan berziarah ke 

Makam KH. Abdul Hamid. Mereka juga mengunjungi kawasan ini di saat-saat 

tertentu, khususnya pada hari Selasa dan Kamis. 
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Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh dari fungsi keagamaan sangat 

besar terhadap pemanfaatan ruang koridor jalan oleh pelaku aktivitas (pejalan 

kaki). 

Setelah melakukan pengamatan pada siang hari di hari kerja, beberapa 

pelaku (pejalan kaki) juga memanfaatkan elemen pendukung yang ada di 

sepanjang ke-empat koridor tersebut, seperti memanfaatkan vegetasi sebagai 

tempat berteduh. 

1. Pemanfaatan Ruang Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

Hari Kerja di Malam hari 

Kecenderungan pejalan kaki beraktivitas memanfaatkan ruang jalur 

kendaraan pada malam hari dikarenakan kepadatan jalur sirkulasi pejalan kaki 

yang disediakan tidak mencukupi. 

Di malam hari semakin ramai ruang koridor jalan di seputar alun-alun 

Kota Pasuruan mempengaruhi tingkat pemanfaatan ruang yang nampak. 

Pemanfaatan ruang oleh pejalan kaki pada malam hari didominasi oleh ruang 

koridor jalan Wachid Hasyim (shape warna merah), pengaruh pemanfaatan ruang 

tertinggi tersebut dikarenakan oleh adanya fungsi bangunan sebagai fungsi 

perdagangan dan adanya Magnet Kawasan yang juga merupakan salah satu 

Wisata Religi kota Pasuruan, hal itu menimbulkan pemanfaatan ruang yang lebih 

banyak aktivitasnya dibandingkan dengan ruang koridor jalan yang lain. 

 Aktivitas pada ruang koridor jalan Alun-alun Utara (shape warna biru) 

yang nampak adalah aktivitas berjalan kaki, berhenti, dan membeli 

 Aktivitas pada ruang koridor jalan Alun-alun Timur (shape warna hijau) 

yang nampak pada sisi Alun-alun adalah aktivitas berjalan kaki, duduk, 

mengobrol, dan membeli 

 Aktivitas pada ruang koridor jalan Alun-alun Selatan (shape warna 

orange) yang nampak pada pertokoan dan sisi alun-alun adalah aktivitas 

berjalan kaki, berhenti, mengobrol, duduk dan membeli 
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 Gambar 4.83 Pemanfaatan ruang koridor jalan hari Kerja sore-malam 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.84 Overlay Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Hari Kerja malam hari 

 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 

 

   



126 
 

Gambar 4.85 Analisis Hasil Overlay Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Hari Kerja malam hari 

 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 
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 Gambar 4.86  Pemanfaatan Ruang koridor jalan oleh pelaku 

(pejalan kaki) hari Selasa Malam 

 

Keterkaitan kondisi fisik ruang koridor jalan mempengaruhi 

pemanfaatan ruang koridor jalan, seperti yang nampak aktivitas pengguna 

ruang koridor jalan yang duduk-duduk memanfaatkan lampu penerangan 

yang ada di sepanjang median jalan Wachid Hasyim tersebut. Kepadatan 

yang nampak juga dipengaruhi oleh letak lampu penerangan jalan.  

Gambar 4.87 Pemanfaatan Ruang koridor jalan oleh pelaku 

(pejalan kaki) pada Malam hari 
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Gambar 4.88 dan Gambar 4.89 tersebut menggambarkan bahwa 

pemanfaatan ruang koridor jalan pada hari Selasa Malam terlihat ramai, pelaku 

aktivitas menggunakan bahu jalan untuk berjalan kaki dengan tujuan 

menyeberang atau sekedar berjalan menuju parkiran motor, dan terlihat juga 

pemanfaatan median jalan yang digunakan untuk duduk-duduk, serta adanya 

parkir on-street beberapa kendaraan sepeda motor, terdapat juga pedagang kaki 

lima penjual balon yang beraktivitas dengan cara berkeliling, sehingga pedagang 

kaki lima tersebut hanya memarkir kendaraannya. 

Gambar 4.88 Pemanfaatan ruang koridor jalan hari Kerja sore-malam 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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 Gambar 4.89 Pemanfaatan Ruang koridor jalan 

oleh pelaku (pejalan kaki) hari Kamis Malam 

 

Keterkaitan kondisi fisik ruang koridor jalan mempengaruhi 

pemanfaatan ruang koridor jalan, seperti yang nampak aktivitas pengguna 

ruang koridor jalan yang berjalan kaki memanfaatkan jalur kendaraan 

dikarenakan jalur pejalan kaki yang ada dimanfaatkan oleh PKL. 
Gambar 4.90 Pemanfaatan Ruang koridor jalan oleh pelaku 

(pejalan kaki) pada Malam hari 
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Dalam Gambar 4.91 dan Gambar 4.92 tersebut terlihat bahwa pemanfaatan 

ruang koridor jalan di hari Kamis malam hari, ternyata pejalan kaki kebanyakan 

menggunakan  ruang koridor jalur kendaraan untuk tempat mereka melakukan 

aktivitas, ada juga yang menggunakan jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki yang 

relatif tinggi dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima sebagia tempat berjualan 

menaruh dagangan mereka, sehingga pejalan kaki yang menggunakan jalur 

pejalan kaki tidak leluasa. 

Setelah melakukan wawancara kepada salah satu pejalan kaki, dapat 

disimpulkan mereka lebih memilih untuk berjalan kaki di bahu jalan karena jalur 

pejalan kaki yang disediakan sudah penuh sesak dengan pejalan kaki yang lain, 

maupun adanya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang pejalan kaki. 

Pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang koridor jalan tersebut 

lokasi berjualannya yang menggunakan jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan 

(bahu jalan). Dengan menggunakan trotoar sebagai tempat mereka meletakkan 

dagangan mereka. Pedagang kaki lima memanfaatkan ruang koridor jalan tepat di 

depan pertokoan-pertokoan yang ramai pengunjung, seperti Pertokoan Pasifik 

yang menjual aneka tekstil, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Pemilihan 

lokasi berjualan mereka di kuatkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, 

bahwa mereka memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan lokasi berada di 

depan pertokoan yang ramai pengunjung dengan tujuan barang mereka laku 

terjual, pengunjung toko yang keluar dari pertokoan langsung dapat melihat 

barang dagangan mereka, sehingga seperti yang terlihat pada Gambar 4.89 

tersebut pedagang kaki lima bergerombol berada di depan pertokoan Pasifik. 

Keterkaitan kondisi fisik ruang koridor jalan mempengaruhi pemanfaatan 

ruang koridor jalan khususnya pada Jalan Wachid Hasyim yang merupakan titik 

keramaian yang juga didukung dengan adanya fungsi perdagangan dan fungsi 

peribadatan/keagamaan. 

Pemanfaatan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki pada hari Selasa dan 

Kamis pemanfaatan ruangnya lebih ramai dan lebih tinggi dibandingkan dengan 

pemanfaatan ruang koridor jalan pada hari Senin, Rabu dan Jumat terutama pada 

malam hari, ini ternyata disebabkan adanya kegiatan keagamaan yang memang 

rutin diadakan oleh Pihak Masjid Jami’. Kegiatan keagamaan yang diadakan 
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adalah pengajian “Malam Reboan”. Diperkuat dengan adanya pendapat dari salah 

satu pengurus masjid. 

 “Setiap hari Selasa disini selalu ada Reboan mbak, nanti orang-orang 

yang dari luar Pasuruan atau dari desa datang ke sini karena Masjid Jami’ 

mengadakan pengajian rutin, jadi memang selalu ramai seperti ini”, kata Pak 

Amin salah satu Pengurus masjid. 

Dari hasil pengamatan di lapangan, perilaku tidak mengubah kondisi 

eksisting yang ada namun hanya menggunakannya. Pemanfaatan ruang dapat 

dibedakan aktivitasnya berdasarkan hasil overlay pemanfaatan ruang koridor jalan 

pada hari kerja di siang dan malam hari. 

a. Pejalan kaki 

1) Pejalan kaki dan aktivitas berjalan kaki 

Aktivitas berjalan kaki dengan mengamati kecenderungan pejalan kaki 

dengan memanfaatkan ruang koridor di seputar Alun-alun Kota Pasuruan. Pejalan 

kaki yang mendominasi kegiatan ini adalah pejalan kaki yang mengunjungi fungsi 

perdagangan dan jasa serta pejalan kaki yang merupakan wisatawan domestik 

yang mengunjungi Masjid Jami’ Al- Anwar ataupun Makam KH. Abdul Hamid. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa orang berjalan kaki pada ke empat 

koridor ruang ini seringkali berpasangan dan berkelompok diperkuat dengan hasil 

wawancara yang diperoleh. Di dalam melakukan aktivitasnya pejalan kaki dapat 

memanfaatkan dapat memanfaatkan trotoar yang tersedia, namun tidak terlalu 

banyak yang memanfaatkan trotoar dikarenakan banyak hambatan yang 

mengakibatkan pejalan kaki lebih memanfaatkan jalur kendaraan. 

 Berdasarkan pengamatan terhadap pemanfaatan ruang koridor di seputar 

Alun-alun Kota Pasuruan oleh pejalan kaki diperoleh kecenderungan pelaku 

individu dewasa sampai lansia dan berpasangan yang kecenderungan remaja 

memilih menggunakan trotoar sebagai tempat aktivitasnya, sedangkan untuk 

pelaku yang berkelompok menggunakan jalur kendaraan sebagai tempat berjalan 

kaki. 

 Dari hasil pengamatan hari Kerja ini ruang yang paling dominan banyak 

digunakan oleh pejalan kaki adalan pada zona 1 (jalan Wachid Hasyim), zona 2 

(jalan Alun-alun Utara) dan pada zona 4 (jalan Alun-alun Selatan). 
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Gambar 4.91 Penggunaan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.92 Penggunaan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki (aktivitas berjalan kaki) 

2) Pejalan kaki dan aktivitas berhenti 

Pada pengamatan yang dilakukan di lapangan aktivitas berhenti pejalan 

kaki terdapat pada titik-titik tertentu. Aktivitas berhenti diamati untuk mengetahui 

kecenderungan kegiatan yang dilakukan pejalan kaki dan pemanfaatan elemen 

penunjang kegiatan yang terdapat di sepanjang koridor pada seputar Alun-alun 

kota Pasuruan. Aktivitas berhenti yang dilakukan pejalan kaki berdasarkan 

pengamatan di lapangan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu berhenti sambil 

mengobrol, berhenti untuk melihat-lihat, berhenti untuk menyeberang jalur 

kendaraan, dan berhenti untuk menunggu. 
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Hasil pengamatan pada hari Kerja ini menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa pejalan kaki yang berhenti di depan pertokoan, berhenti saat ingin 

menyeberang jalur kendaraan, berhenti untuk menunggu dengan memanfaatkan 

vegetasi sebagai elemen pendukung aktivitas yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.93 Pemanfaatan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki 

  

Pemanfaatan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki yang berhenti untuk 

menunggu seperti pada zona 2 (jalan alun-alun utara) menggunakan jalur pejalan 

kaki untuk menunggu pulangnya sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.94 Aktivitas berhenti pejalan kaki 
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 Hasil pengamatan di lapangan pemanfaatan ruang koridor jalan oleh 

pejalan kaki yang melakukan aktivitas berhenti menggunakan ruang jalur pejalan 

kaki dan ruang jalur kendaraan, untuk yang memanfaatkan jalur pejalan kaki 

melakukan aktivitas berhenti untuk mengobrol, berhenti untuk melihat-lihat, 

sedangkan aktivitas di jalur kendaraan adalah aktivitas berhenti saat ingin 

menyebrang jalur kendaraan. 

 Hasil wawancara digunakan sebagai penguat hasil pengamatan yang ada 

yaitu pelaku/pejalan kaki yang memanfaatkan ruang koridor jalan ini kebanyakan 

berpasangan, berkelompok, dan keluarga, dari hasil pengamatan juga 

memperlihatkan kuantitas pejalan kaki yang sama. 

3) Pejalan kaki dan aktivitas duduk 

Hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan memperoleh adanya 

aktivitas pejalan kaki yang duduk-duduk terdapat pada titik-titik tertentu. 

Aktivitas duduk ini diamati untuk mengetahui kecenderungan kegiatan yang 

dilakukan pejalan kaki dan dalam memanfaatkan elemen penunjang kegiatan yang 

terdapat di sepanjang koridor pada seputar Alun-alun kota Pasuruan seperti 

pemanfaatan ruang koridor jalan terkait dengan letak vegetasi dan letak elemen 

pendukung yang lain. Aktivitas duduk yang dilakukan pejalan kaki berdasarkan 

pengamatan di lapangan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu duduk sambil 

mengobrol, duduk sambil menjaga parkir dan duduk untuk beristirahat serta 

duduk untuk makan dan minum. 
 

Dari hasil analisis dan pengamatan tersebut aktivitas duduk-duduk ini 

memanfaatkan ruang koridor jalan khususnya penggunaan jalur sirkulasi (trotoar), 

median jalan, dan terkait dengan letak beberapa elemen pendukung koridor jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.95 Aktivitas duduk pejalan kaki (median jalan dan trotoar) 
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 Gambar 4.96 Aktivitas duduk pejalan kaki (trotoar) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.97 Aktivitas duduk pejalan kaki (trotoar dan median jalan) 

 

 

 

 

 
 

  

 

Gambar 4.98 Aktivitas duduk pejalan kaki (emperan toko) 

 



136 

 

Dari hasil pengamatan di lapangan pada hari Selasa malam khususnya, 

terdapat beberapa pengemis yang memanfaatkan ruang koridor jalan khususnya 

jalur pejalan kaki. Mereka duduk di emperan pertokoan serta di trotoar yang dekat 

dengan gang masuk ke area Makam KH. Abdul Hamid. 

“Iya mbak, saya selalu ngemis di sini setiap hari Selasa kan ramai pasti 

mbak”, kata Bu Nur salah satu pengemis yang sedang duduk-duduk di koridor 

jalan Wachid Hasyim. 

b. Pedagang Kaki Lima 

Dari hasil pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan 

aktivitas duduk ini dilakukan oleh pejalan kaki individu, keluarga, berkelompok 

maupun berpasangan, pejalan kaki individu dan keluarga (orang tua dan anak) 

melakukan aktivitas duduk untuk beristirahat dengan memanfaatkan pinggiran 

jalur pejalan kaki, pejalan kaki berpasangan dan berkelompok beraktivitas duduk 

sambil mengobrol ataupun sambil membeli makanan dan minuman yang dijual 

olek PKL yang ada dengan menggunakan jalur pejalan kaki ataupun median jalan. 

Pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang koridor jalan dari hasil 

pengamatan yang dilakukan pada hari kerja kecenderungan mereka menggunakan 

badan jalan dan ruang pejalan kaki yang berada di depan pertokoan,  untuk sarana 

yang digunakan oleh pedagang kaki lima adalah non permanen karena menurut 

mereka agar dapat dibawa berpindah-pindah dan memudahkan dalam 

pengangkutan apabila mereka selesai berdagang, terdapat pula pedagang kaki lima 

yang menggunakan kendaraan sehingga mereka dapat berkeliling di seputar Alun-

alun Kota Pasuruan. 

c. Pengguna Fasilitas Parkir 

Sedangkan untuk pengguna fasilitas parkir, kecenderungan penggunjung 

kawasan menggunakan fasilitas parkir di bahu jalan yang berbatasan dengan 

pertokoan ataupun dengan Alun-alun Kota Pasuruan, tetapi beberapa juga 

menggunakan ruang pejalan kaki sebagai tempat mereka memarkir kendaraan, 

pengguna dari fasilitas parkir yang memanfaatkan ruang pejalan kaki sebagai 

tempat parkir adalah pegawai/pemilik pertokoan yang ada di seputar Alun-alun 

Kota Pasuruan, menurut wawancara yang dilakukan hal ini dikarenakan 

mempertimbangkan keamanan kendaraan mereka, menurut salah satu pegawai 
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toko yang diwawancarai saat ditanyakan alasan kenapa memanfaatkan ruang 

koridor pejalan kaki pegawai tersebut menjawab untuk alasan keamanan, diparkir 

di depan toko agar bisa selalu dipantau motornya. 

 

A.  Pemanfaatan ruang koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota 

Pasuruan pada Akhir Pekan 

1. Pelaku 

Berdasarkan pengamatan terhadap pemanfaatan ruang koridor jalan oleh 

pejalan kaki di ruang koridor Jalan Wachid Hasyim, Jalan Alun-alun Utara dan 

Jalan Alun-alun Selatan diperoleh kecenderungan memilih menggunakan ruang 

jalur kendaraan daripada ruang jalur pejalan kaki. Sebagian besar dari Pengguna 

Ruang Koridor Jalan tersebut menggunakan ruang koridor jalur kendaraan sebagai 

tempat aktivitas mereka. Banyaknya Pengguna Ruang Koridor Jalan pejalan kaki 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

 

Tabel. 4.4 Pengguna Ruang Koridor Jalan pada hari Akhir Pekan 

Hari 

pengamatan 

Banyaknya Pengguna 

Ruang Koridor Jalan 

(setiap waktu amatan) 

Jumlah 

Pengguna 

Ruang Koridor 

Jalan  

Subjek Pengguna 

Ruang Koridor 

Jalan 
siang malam 

Sabtu 237 467 704 Pejalan kaki 

16 53 69 
Pedagang kaki 

lima 

117 243 360 
Pengguna fasilitas 

parkir 

Minggu 228 367 595 Pejalan kaki 

15 43 58 
Pedagang kaki 

lima 

126 192 318 
Pengguna fasilitas 

parkir 

Jumlah 

Pengguna 

Ruang Koridor 

Jalan 

2.925 1.365 2.104  

Rata-rata pengguna ruang koridor jalan pada akhir pekan sebesar 1.052 pengguna 

 

Pengguna Ruang Koridor Jalan (pelaku) saat akhir pekan lebih banyak jika 

dibandingkan dengan pejalan kaki di hari kerja pada siang hari maupun pada 

malam hari. 
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2. Synomorphic 

Synomorphic terjadi ketika terdapat interaksi antara pelaku dengan milleu 

sehingga tercipta aktivitas pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang yang dilakukan 

pengguna Ruang Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan di akhir 

pekan (siang hari) lebih memanfaatkan ruang jalur pejalan kaki untuk aktivitas 

berjalan kaki, berhenti, duduk-duduk ataupun mengobrol. Sedangkan pemanfaatan 

ruang koridor Jalan pada malam hari lebih memanfaatkan ruang jalur kendaraan 

sebagai tempat aktivitas mereka seperti berjalan kaki, duduk-duduk di median 

jalan untuk mendengarkan Ceramah dan sekedar menikmati jajanan pedagang 

kaki lima yang ada, ataupun hanya berhenti/menunggu. 

3. Temporal 

Waktu pengamatan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, siang hari 

yaitu Pukul 10.00-14.00 WIB dan malam hari Pukul 17.00-22.00 WIB. 

 

 

 

   

 

 

Gambar 4.99 Overlay  pemanfaatan ruang koridor jalan Akhir pekan (siang) 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.100 Overlay Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Hari Akhir Pekan siang hari 

 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.101 Analisis Hasil Overlay Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Akhir Pekan siang hari 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 
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Pemanfaatan ruang oleh pejalan kaki berada pada bagian koridor jalan 

yang memiliki fungsi tertentu, dari hasil pengamatan memperoleh: 

 Fungsi perdagangan pada koridor jalan wachid hasyim menimbulkan titik 

keramaian (shape warna merah) dan  aktivitas yang nampak adalah duduk, 

berdiri (berdiam, berhenti), berjalan kaki, melihat-lihat 

 Aktivitas yang timbul terkait dengan adanya fasilitas pendidikan (shape 

warna biru) adalah aktivitas berdiam (berdiri dan menunggu), duduk, 

mengobrol.Aktivitas pemanfaatan ruang yang muncul dengan adanya 

fasilitas perkantoran dan jasa adalah berdiam (menunggu jemputan), 

mengobrol (shape warna hijau) 

 Aktivitas pejalan kaki yang terjadi adalah duduk, mengobrol, berjalan kaki 

(shape warna orange) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.102 Overlay pemanfaatan ruang koridor jalan Akhir Pekan (sore-malam) 
 

 PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA 

PASURUAN 
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Gambar 4.103 Overlay Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Hari Akhir Pekan malam hari 

 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.104 Analisis Hasil Overlay Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Akhir Pekan malam hari 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 

 

 

Penumpukan aktivitas 

pemanfaatan ruang koridor jalan 

Wachid Hasyim pada malam hari, 

penumpukan tersebut berada di 

depan pertokoan, pengunjung 

pertokoan tersebut menjadi daya 

tarik khususnya untuk aktivitas 

pedagang kaki lima, lokasi 

mereka berjualan yang tepat di 

depan pertokoan-pertokoan pada 

koridor menjadikan koridor 

tersebut terlihat sangat ramai, 

penumpukan aktivitas PKL yang 

menggelar dagangan mereka dan 

ditata sebaik mungkin untuk 

menarik pembeli. Aktivitas 

pejalan kaki yang muncul adalah 

aktivitas membeli, sekedar 

melihat-lihat, ataupun aktivitas 

berjalan kaki. Untuk aktivitas 

parkir kendaraan memanfaatkan 

ruang trotoar sebagai tempat 

parkir 

Pada malam hari aktivitas 

pemanfaatan ruang koridor jalan 

Wachid Hasyim dipenuhi oleh 

aktivitas pedagang kaki lima 

khususnya pada akhir pekan, 

seperti yang terlihat pada mapping 

aktivitas pedagang non permanen 

maupun semi permanen 

memenuhi ruang jalur sirkulasi 

pejalan kaki dan kendaraan,  pada 

akhirnya aktivitas pejalan kaki 

(berjalan kaki) memanfaatkan 

ruang jalur sirkulasi kendaraan 

Aktivitas yang terlihat pada ruang 

koridor jalan di Jalan Alun-alun 

Selatan ini dimanfaatkan oleh 

aktivitas parkir kendaraan sepeda 

motor yang berada di depan 

pertokoan, ada juga yang 

memanfaatkan jalur sirkulasi 

pejalan kaki sehingga beberapa 

pejalan kaki melakukan aktivitas 

berjalan kaki di jalur sirkulasi 

kendaraan, aktivitas pedagang 

kaki lima juga memanfaatkan 

jalue sirkulasi kendaraan, 

sedangkan aktivitas pejalan kaki 

yang muncul adalah berjalan kaki, 

duduk di trotoar jalan.  

Pada ruang koridor jalan Alun-

alun Utara ini penumpukan 

aktivitas pemanfaatan ruang yang 

terjadi didominasi oleh aktivitas 

parkir kendaraan bermotor 

sebagai dampak dari pengunjung 

pertokoan di Jalan Wachid 

Hasyim,  aktivitas pemanfaatan 

yang lain adalah aktivitas pejalan 

kaki (membeli, 

menunggu,berjalan kaki), dan 

aktivitas pedagang kaki lima semi 

permanen. 

Aktivitas pemanfaatan ruang 

koridor jalan yang terlihat adalah 

relatif sepi pejalan kaki 

dimanfaatkan oleh aktivitas 

pedagang kaki lima (warung kopi) 

yang memanfaatkan ruang jalur 

pejalan kaki sebagai tempat 

mereka berjualan. Aktivitas lain 

adalah aktiivitas parkir kendaraan 

yang didukung adanya aktivitas 

pedagang kaki lima dan aktivitas 

pejalan kaki (aktivitas duduk, 

mengobrol) di trotoar (sebagai 

pembeli warung kopi). 

Pada ruang koridor jalan di 

sisi ini aktivitas pemanfaatan 

oleh pedagang kaki lima 

yang membuka warung kopi 

dengan menggunakan trotoar 

yang tersedia di sepanjang 

ruang koridor jalan, ruang 

koridor jalan yang muncul 

adalah aktivitas parkir 

kendaraan. 

Aktivitas pejalan kaki 

(aktivitas duduk-duduk, 

aktivitas mengobrol) ini 

muncul dikarenakan adanya 

aktivitas pedagang kaki lima 

tersebut. 

Berbeda dengan pemanfaatan 

ruang koridor jalan pada sisi 

yang lain, aktivitas yang 

muncul relatif sepi karena 

hanya digunakan oleh 

aktivitas parkir. 

Aktivitas pemanfaatan ruang yang berada 

di seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

cenderung dimanfaatkan oleh aktivitas 

parker kendaraan bermotor maupun tidak 

bermotor, aktivitas pejalan kaki yang 

mncul adalah aktivitas duduk-duduk di 

trotoar, berjalan kaki, mengobrol, 

sedangkan aktivitas pedagang kaki yang 

terlihat adalah pedagang kaki non 

permanen (pedagang berkeliling) dan 

semi permanen (warung kopi, lesehan, 

warung makan). Pada akhir pecan lebih 

ramai dibandingkan hari-hari yang lain. 

Berdasarkan hasil 

mapping yang 

dilakukan terlihat 

median jalan 

dimanfaatkan oleh  

aktivitas pedagang 

kaki lima non 

permanen dan semi 

permanen, aktivitas 

pejalan kaki 

(aktivitas duduk-

duduk) untuk 

mendengarkan 

ceramah dari Masjid 

Jami’ ataupun 

sedang menikmati 

jajanan yang dijual 

pedagang kaki lima, 

serta aktivitas parkir. 
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Kecenderungan pejalan kaki beraktivitas memanfaatkan ruang jalur 

kendaraan pada malam hari dikarenakan kepadatan jalur sirkulasi pejalan kaki 

yang disediakan tidak mencukupi akibatnya terjadi penumpukkan di beberapa 

titik. 

Di malam hari, keramaian ruang koridor jalan di seputar alun-alun Kota 

Pasuruan mempengaruhi tingkat pemanfaatan ruang yang nampak. Pejalan kaki 

dewasa, remaja dan anak-anak serta lansia juga memanfaatkan ruang koridor 

jalan. pejalan kaki yang melakukan aktivitas di ruang koridor pada malam hari 

lebih beragam, seperti individu, berpasangan, berkelompok, dan keluarga, dari 

pengamatan yang dilakukan pejalan kaki berpasangan dan berkelompok lebih 

sering ditemui daripada yang lainnya. 

Pemanfaatan ruang oleh pejalan kaki pada hari malam  hari adalah: 

 Pendominasian aktivitas pemanfaatan ruang sepanjang koridor jalan 

Wachid Hasyim, pemanfaatan ruang tertinggi tersebut dikarenakan oleh 

adanya fungsi bangunan pertokoan dan adanya Magnet Kawasan yaitu 

Masjid Jami’, hal itu menimbulkan pemanfaatan ruang yang lebih banyak 

aktivitasnya dibandingkan dengan ruang koridor jalan yang lain. 

 Aktivitas pada ruang koridor jalan Alun-alun Utara yang nampak adalah 

aktivitas berjalan kaki, berhenti, dan duduk-duduk 

 Aktivitas pada ruang koridor jalan Alun-alun Timur yang nampak pada 

sisi Alun-alun adalah aktivitas berjalan kaki, duduk, mengobrol, 

 Aktivitas pada ruang koridor jalan Alun-alun Selatan yang nampak pada 

pertokoan dan sisi alun-alun adalah aktivitas berjalan kaki, berhenti, 

mengobrol, duduk dan membeli 

Dari hasil pengamatan di lapangan, perilaku tidak mengubah kondisi 

eksisting yang ada namun hanya menggunakannya. Pemanfaatan ruang dapat 

dibedakan pemanfaatan ruang dengan aktivitasnya berdasarkan hasil overlay 

pemanfaatan ruang di akhir pekan pada Gambar 4.101 dan Gambar 4.104 yaitu: 

a. Pejalan kaki 

1) Pejalan kaki dan aktivitas berjalan kaki 

Aktivitas berjalan kaki kecenderungannya adalah dengan memanfaatkan 

ruang koridor di seputar Alun-alun Kota Pasuruan. Pejalan kaki yang 
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mendominasi kegiatan adalah pejalan kaki yang mengunjungi fungsi perdagangan 

dan jasa serta pejalan kaki yang merupakan wisatawan domestik dari luar kota 

maupun dalam kota yang mengunjungi Masjid Jami’ Al- Anwar. 

Pejalan kaki pada ke empat koridor ruang ini yang ditemui seringkali 

berpasangan dan berkelompok diperkuat dengan hasil wawancara yang diperoleh. 

Di dalam melakukan aktivitasnya pejalan kaki tidak dapat memanfaatkan trotoar 

yang tersedia, karena terlalu banyak dimanfaatkan oleh aktivitas lain yang 

memanfaatkan trotoar dan sehingga aktivitas pejalan kaki lebih memanfaatkan 

jalur kendaraan. 

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara terhadap pemanfaatan 

ruang koridor di seputar Alun-alun Kota Pasuruan oleh pejalan kaki diperoleh 

pelaku individu dengan range usia dewasa sampai lansia, berpasangan yang 

kecenderungan remaja memilih menggunakan trotoar sebagai tempat aktivitasnya 

karena menurut mereka lebih leluasa beraktivitas di jalan, sedangkan untuk pelaku 

yang berkelompok menggunakan jalur kendaraan sebagai tempat berjalan kaki 

karena ruang jalur pejalan kaki tidak mencukupi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.105 Penggunaan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki pada siang hari 

(aktivitas berjalan kaki) 
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Gambar 4.106 Penggunaan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki pada malam hari 

(aktivitas berjalan kaki) 

 

Dari hasil pengamatan selama akhir pekan, aktivitas terhadap ruang yang 

paling dominan banyak digunakan oleh pejalan kaki adalah pada zona 1 (jalan 

wachid hasyim), pejalan kaki yang menuju fungsi peribadatan dan pertokoan, 

zona 2 (jalan alun-alun utara) berjalan kaki dari area parkir menuju bangunan 

yang dituju dan pada zona 4 (jalan Alun-alun selatan) menuju pertokoan yang ada 

di jalan Alun-alun Selatan tersebut. 

 

2) Pejalan kaki dan aktivitas berhenti 

Aktivitas berhenti diamati untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan 

pejalan kaki dan pemanfaatannya terhadap elemen pendukung kegiatan yang 

terdapat di sepanjang koridor jalan seputar Alun-alun kota Pasuruan. Aktivitas 

berhenti yang dilakukan pejalan kaki terdapat beberapa kegiatan yaitu berhenti 

sambil mengobrol, berhenti untuk melihat-lihat etalase pertokoan (di depan 

pertokoan atau pedagang kaki lima), berhenti untuk menyeberang jalur kendaraan, 

dan berhenti untuk menunggu. 

 Aktivitas pemanfaatan ruang koridor jalan yang diamati tersebut berada 

pada titik-titik tertentu. Aktivitas berhenti dikarenakan berpapasan dengan 

pedagang kaki lima juga muncul pada saat pengamatan yang dilakukan.  
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Gambar 4.107  Pemanfaatan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki pada malam hari 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.108 Aktivitas berhenti pejalan kaki 

 

Hasil pengamatan di lapangan pemanfaatan ruang koridor jalan oleh 

pejalan kaki menggunakan ruang jalur pejalan kaki dan ruang jalur kendaraan, 

pada jalur pejalan kaki dimanfaatkan untuk aktivitas pejalan kaki seperti berhenti 

untuk sekedar mengobrol, berhenti untuk melihat-lihat di depan pertokoan yang 
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ada sedangkan aktivitas pejalan kaki yang memanfaatkan jalur kendaraan adalah 

aktivitas berhenti saat ingin menyebrang jalur kendaraan dan berhenti ketika 

menggunakan trotoar terhalang oleh keberadaan pedagang kaki lima yang 

kemudian berpindah ke badan jalan. 

. Hasil wawancara digunakan sebagai penguat (justifikasi) hasil 

pengamatan yang ada, dari wawancara diperoleh bahwa pelaku/pejalan kaki yang 

memanfaatkan ruang koridor jalan ini adalah pelaku aktivitas yang berpasangan, 

bersama teman ataupun saudara dan pelaku aktivitas berupa keluarga meliputi 

orang tua dengan anaknya. Diperoleh juga pedagang kaki lima memilih lokasi 

dengan pertimbangan berada di depan pertokoan yang ramai pengunjung atau 

menggunakan emperan pertokoan yang sedang tutup, sedangkan untuk parkir 

setelah melakukan wawancara, sebagian besar pemilik pertokoan dan 

karyawannya memarkir kendaraan mereka di depan toko mereka. 

3) Pejalan kaki dan aktivitas duduk 

Aktivitas duduk ini diamati untuk mengetahui kecenderungan kegiatan 

yang dilakukan pejalan kaki dalam memanfaatkan ruang koridor jalan dan 

memanfaatkan elemen penunjang kegiatan yang telah disediakan di sepanjang 

koridor seputar Alun-alun kota Pasuruan seperti aktivitas pemanfaatan ruang 

koridor jalan terkait dengan letak vegetasi dan letak elemen pendukung yang lain. 

Aktivitas duduk yang dilakukan oleh pejalan kaki berdasarkan pengamatan di 

lapangan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu duduk sambil mengobrol, duduk 

sambil menjaga parkir dan duduk untuk beristirahat serta duduk untuk menikmati 

makan dan minum, duduk sambil memarkir kendaraannya di depan pertokoan 

yang dikunjungi. 

Dari hasil analisis dan pengamatan tersebut aktivitas duduk-duduk ini 

memanfaatkan ruang koridor jalan khususnya penggunaan jalur pejalan kaki 

(trotoar), emperan pertokoan, median jalan, dan aktivitas pemanfaatan ruang 

koridor jalan yang dipengaruhi oleh letak beberapa elemen pendukung yang ada di 

koridor jalan tersebut. 

b. Pedagang Kaki Lima 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan aktivitas yang terjadi di ke-empat 

ruang koridor jalan di seputar Alun-alun Kota Pasuruan ini tidak hanya aktifitas 
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dari pejalan kaki. Keberadaan sektor informal memberi dampak yang cukup 

signifikan di sepanjang ke-empat ruang koridor jalan ini. Kegiatan pedagang kaki 

lima sebagai activity support muncul karena adanya aktifitas di sepanjang ke-

empat koridor jalan. 

Sarana usaha yang digunakan pedagang kaki lima pada akhir pekan ini 

umumnya bersifat non permanen seperti rak, keranjang, meja dan gerobak. 

Berdasarkan pengamatan, pedagang kaki lima di ke-empat ruang koridor jalan di 

seputar Alun-alun Kota Pasuruan ini merupakan PKL yang berjualan makanan, 

minuman, penjual mainan, dan penjual assesoris. Mayoritas PKL yang berjualan 

makanan dan minuman memanfaatkan ruang koridor jalur pejalan kaki dan jalur 

kendaraan yang berada di depan pertokoan khususnya pertokoan yang ramai 

pengunjung. 

c. Pengguna Fasilitas Parkir 

Sedangkan untuk aktifitas pengguna fasilitas parkir, aktifitas yang dapat  

menjelaskan hal ini adalah aktifitas memarkir kendaraan yang terkait dengan 

keberadaan bangunan pertokoan di sepanjang ruang koridor jalan seputar Alun-

alun Kota Pasuruan. Aktifitas parkir ini dilakukan oleh pengunjung kawasan dan 

pemilik/pegawai pertokoan. Kecenderungan memarkir kendaraan pada ruang 

koridor jalur pejalan kaki tidak hanya dilakukan oleh pemilik/pegawai pertokoan 

tetapi juga dimanfaatkan oleh pengunjung kawasan. 
 

A. Pemanfaatan ruang koridor Jalan di Seputar Alun-alun kota 

Pasuruan pada Hari Raya 

1. Pelaku 

Berdasarkan pengamatan kecenderungan pejalan kaki memilih 

menggunakan ruang jalur kendaraan daripada ruang jalur pejalan kaki. Sebagian 

besar dari pelaku aktivitas tersebut menggunakan ruang koridor jalur kendaraan 

sebagai tempat aktivitas mereka karena menurut mereka jalur pejalan kaki yang 

disediakan kurang baik sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan aktivitas 

mereka di bahu jalan. Hanya beberapa dari pejalan kaki yang memilih berjalan di 

jalur pejalan kaki (pedestrian ways). Jumlah Pengguna Ruang Koridor Jalan 

pejalan kaki yang diamati pada hari Raya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut. 
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Tabel. 4.5 Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Hari Raya 

Hari 

pengamatan 

Banyaknya Pengguna 

Ruang Koridor Jalan 

(setiap waktu amatan) 

Jumlah 

Pengguna 

Ruang 

Koridor 

Jalan 

(pengguna) 

Subjek Pengguna 

Ruang Koridor 

Jalan 

siang malam 

Hari Raya 

965 246 1.211 Pejalan kaki 

4 19 23 Pedagang kaki lima 

433 121 554 
Pengguna fasilitas 

parkir 

 1.402 389 1.791 
Jumlah Pengguna 

Ruang Koridor Jalan 

 

Pengguna Ruang Koridor Jalan di Hari Raya, terutama di pagi hari 

perbedaannya sangat signifikan dibandingkan dengan hari-hari yang lain ini 

dikarenakan adanya kegiatan keagamaan yaitu Solat Ied, sedangkan di malam hari 

cenderung sepi karena fungsi bangunan pertokoan yang ada di ke-empat koridor 

ini sebagian dalam keadaan tutup. 

 

A. Synomorphic 

Synomorphic terjadi ketika terdapat interaksi antara pelaku dengan milleu 

sehingga tercipta aktivitas pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang yang dilakukan 

pengguna Ruang Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan pada hari 

Raya Idul Fitri ini, pagi hari lebih memanfaatkan ruang jalur kendaraan (bahu 

jalan) untuk aktivitas berjalan kaki, berhenti, duduk-duduk ataupun mengobrol 

karena di pagi hari diadakan Kegiatan Solat Ied sehingga kecenderungan 

masyarakat sekitar lebih memilih berjalan kaki dari tampat tinggal mereka. 

Sedangkan pemanfaatan ruang koridor Jalan pada malam hari juga lebih 

memanfaatkan ruang jalur kendaraan sebagai tempat aktivitas mereka seperti 

berjalan kaki, duduk-duduk di median jalan untuk bersantai atau sekedar 

menikmati jajanan pedagang kaki lima yang ada, aktivitas pejalan kaki yang lain 

seperti berhenti/menunggu. 

 

B. Temporal 

Waktu pengamatan dilakukan pada hari Raya Idul Fitri, pagi hari yaitu 

Pukul 05.00-10.00 WIB dan malam hari Pukul 18.00-22.00 WIB. 
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Pada hari Raya Idul Fitri di siang hari nampak pejalan kaki yang 

melakukan aktivitas di empat ruang koridor jalan ini adalah sebagian pejalan kaki 

lebih memanfaatkan ruang jalur kendaraan daripada ruang jalur pejalan kaki 

karena menurut mereka berjalan di bahu jalan lebih leluasa untuk mereka berjalan 

kaki. 

Gambar 4.109 Overlay pemanfaatan ruang koridor jalan hari Raya Idul Fitri (pagi-

siang) 

 
PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.110 Overlay Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Hari Raya siang hari 

 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.111 Analisis Hasil Overlay Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Hari Raya siang hari 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 

 

 

Pemanfaatan ruang koridor jalan 

khususnya pada ruang jalur 

sirkulasi pejalan kaki, 

dimanfaatkan menjadi tempat 

Solat Ied oleh warga Sekitar, 

khususnya tempat-tempat yang 

ada perlindungan dari sinar 

matahari. 

Sisi yang lain digunakan oleh 

aktivitas parkir kendaraan. 

Ruang jalur sirkulasipun 

digunakan sebagai tempat 

beribadah. 
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Pemanfaatan ruang oleh pejalan kaki berada pada koridor jalan, dari hasil 

pengamatan memperoleh: 

 Adanya fungsi peribadatan pada koridor jalan wachid hasyim sangat 

mempengaruhi aktivitas pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan titik 

keramaian (shape warna merah). 

 Aktivitas pemanfaatan ruang yang timbul terkait dengan adanya fasilitas 

peribadatan (shape warna biru) adalah  aktivitas ibadah Solat Ied, selain itu 

juga ada aktivitas lain yaitu berdiri dan menunggu, duduk, dan mengobrol. 

 Aktivitas pemanfaatan ruang yang muncul dengan adanya fasilitas peribadatan 

dangat mempengaruhi, ruang koridor jalan tetap digunakan sebagai tempat 

beribadah untuk sebagian orang (shape warna hijau) 

 Aktivitas pejalan kaki yang terjadi terkait dengan adanya kegiatan keagamaan 

(shape warna orange) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.112 Pemanfaatan ruang koridor jalan saat Hari Raya Idul Fitri 
 

Suasana ruang ke-empat koridor jalan di siang hari mulai legang hanya ada 

beberapa pejalan kaki yang memanfaatkan ruang jalur pejalan kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.113 Suasana di siang hari 
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Gambar 4.114 Suasana di siang hari (ruang jalur 

pejalan kaki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.115 Overlay pemanfaatan ruang koridor jalan hari Raya Idul Fitri (sore-

malam) 

 
PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN 

KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.116 Overlay Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Hari Raya malam hari 

 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 
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Gambar 4.117 Analisis Hasil Overlay Pengguna Ruang Koridor Jalan pada Hari Raya Malam hari 

PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN DI SEPUTAR ALUN-ALUN KOTA PASURUAN 
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Di malam hari, keramaian dalam pemanfaatan ruang koridor jalan di 

seputar alun-alun Kota Pasuruan mulai nampak, adanya aktivitas para pejalan kaki 

mengunjungi beberapa pedagang kaki lima yang menggelar dagangan mereka 

karena sebagian pertokoan yang ada di kawasan tersebut tutup dan sebagian 

pejalan kaki lainnya melakukan aktivitas dengan berpusat pada Masjid Jami’. 

Pejalan kaki yang memanfaatkan ke empat ruang koridor jalan tersebut 

melakukan aktivitasnya masing-masing. Pemanfaatan ruang oleh pejalan kaki 

pada hari raya Idul Fitri di malam hari adalah aktivitas keagamaan yang 

dipengaruhi dengan adanya Masjid Jami’. 

Pemanfaatan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki pada hari Raya tidak 

seperti di hari-hari sebelumnya, pada hari Raya ini pemanfaatan oleh pejalan kaki 

menunjukkan pemanfaatan ruang yang tinggi terkait dengan adanya kegiatan 

keagamaan, terlihat hanya ada aktivitas pemanfaatan ruang koridor jalan oleh 

pejalan kaki yang mengunjungi fungsi perdagangan dan jasa yang ada di empat 

koridor jalan tersebut. 

Pemanfaatan ruang koridor jalan berdasarkan hasil overlay pemanfaatan 

ruang pada hari Raya mulai dari pagi sampai siang hari dan malam hari seperti 

terlihat pada Gambar 4.111 dan Gambar 4.117 antara lain: 

a. Pejalan kaki 

1) Pejalan kaki dan aktivitas berjalan kaki 

Aktivitas berjalan kaki merupakan aktivitas yang mendominasi dalam 

pemanfaatan ruang koridor di seputar Alun-alun Kota Pasuruan karena pelaku 

aktivitas lebih memilih berjalan kaki dari lokasi mereka memarkir kendaraan 

menuju pertokoan yang ada. Pejalan kaki yang melakukan kegiatan pemanfaatan 

ruang pada hari Raya ini adalah pejalan kaki yang mengunjungi fungsi 

peribadatan dan fungsi perdagangan, adanya pejalan kaki yang merupakan 

wisatawan domestik baik dari luar kota maupun dalam kota yang mengunjungi 

Masjid Jami’ Al-Anwar ataupun berziarah ke Makam KH. Abdul Hamid 

menjadikan aktivitas pemanfaatan ruang koridor jalan lebih ramai dibandingkan 

dengan hari-hari lainnya. 

Setelah melakukan wawancara di lapangan sebagai pendukung hasil 

amatan diperoleh bahwa pemanfaatan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki, 
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aktivitas pemanfaatannya cenderung menggunakan jalur kendaraan, hal ini 

dikarenakan pada siang hari ke-empat ruang koridor jalan tersebut cenderung sepi 

dari aktivitas pedagang kaki lima dan aktivitas parkir dan memang mereka lebih 

memilih berjalan kaki untuk menuju tempat kegiatan Solat Ied. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4.118 Penggunaan ruang koridor jalan oleh pejalan kaki (aktivitas berjalan kaki) 

 
 

2) Pejalan kaki dan aktivitas berhenti 

Aktivitas berhenti diamati untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan 

pejalan kaki dan pemanfaatan terhadap elemen penunjang kegiatan yang terdapat 

di sepanjang koridor pada seputar Alun-alun kota Pasuruan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.119 Aktivitas berhenti pejalan kaki 
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Aktivitas berhenti yang dilakukan oleh pejalan kaki terdiri dari beberapa 

kegiatan yaitu berhenti sambil mengobrol, berhenti untuk menyeberang jalur 

kendaraan, dan berhenti untuk menunggu. 

Dari hasil pengamatan di lapangan pelaku aktivitas berhenti yang 

memanfaatkan ruang koridor jalan didominasi oleh pelaku berkelompok dan 

keluarga terkait dengan adanya Hari Raya umat Islam dimana semua anggota 

keluarga berkumpul untuk melaksanakan Solat Ied, untuk pejalan kaki individu 

dan berpasangan tidak terlalu banyak. 

 Hasil wawancara digunakan sebagai pendukung dari hasil pengamatan 

yang telah dilakukan, dari wawancara tersebut diperoleh bahwa pelaku/pejalan 

kaki yang memanfaatkan ruang koridor jalan ini kebanyakan mereka yang 

sekeluarga, ramai-ramai bersama saudara meliputi orang tua dengan anaknya, 

menurut mereka ini hari Besar Islam setahun sekali memang harus dirayakan 

dengan keluarga besar. 

 

3) Pejalan kaki dan aktivitas duduk 

Aktivitas duduk ini yang diamati untuk mengetahui kecenderungan 

kegiatan yang dilakukan pejalan kaki dalam memanfaatkan ruang koridor jalan 

dan elemen penunjang kegiatan yang terdapat di sepanjang koridor pada seputar 

Alun-alun kota Pasuruan seperti pemanfaatan ruang koridor jalan terkait dengan 

letak vegetasi dan letak elemen pendukung yang lain. Aktivitas duduk yang 

dilakukan pejalan kaki berdasarkan pengamatan di lapangan terdiri dari beberapa 

kegiatan yaitu duduk mendengarkan ceramah keagamaan, duduk sambil 

mengobrol, duduk sambil menjaga parkir dan duduk untuk beristirahat serta 

duduk untuk makan dan minum. 

Pada hari Raya ini aktivitas pemanfaatan yang lain adalah aktivitas 

beribadah Solat Ied, dimana ruang aktivitas yang dimanfaatkan adalah cenderung 

memanfaatkan ruang jalur kendaraan, beberapa pelaku aktivitas juga 

menggunakan ruang jalur sirkulasi pejalan kaki (trotoar) yang didukung dengan 

adanya vegetasi sehingga terlindung dari panas. 
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Gambar 4.120 Aktivitas Duduk pejalan kaki 

 

Dari hasil analisis dan pengamatan tersebut aktivitas duduk-duduk pada 

Hari Raya ini memanfaatkan ruang koridor jalan khususnya penggunaan jalur 

pejalan kaki (trotoar), emperan pertokoan, dan median jalan. 

b. Pedagang Kaki Lima 
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Aktivitas pedagang kaki lima pada hari raya ini berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan, aktifitas pedagang kaki lima yang beroperasi pada 

siang hari relatif sedikit dibandingkan dengan hari-hari lainnya, sedangkan 

aktivitas pedagang kaki lima pada malam hari cukup rendah hal ini dikarenakan 

aktifitas yang terjadi di ruang koridor jalan di seputar Alun-alun kota Pasuruan 

relatif sepi. 

Lokasi pemanfaatan yang dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima yang 

menggunakan sarana usaha non permanen berupa keranjang-keranjang ataupun 

gelaran dagangan berada di depan pertokoan-pertokoan di sepanjang ruang 

koridor jalan. Sedangkan lokasi pedagang kaki lima yang menggunakan 

kendaraan tidak menentu lokasinya namun sebagian besar berkumpul di sekitar 

Alun-alun. 

c. Pengguna Fasilitas Parkir 

Aktivitas pengguna fasilitas parkir terkait dengan hari raya ini pada pagi 

hari khususnya saat ruang koridor jalan dimanfaatkan sebagai tempat untuk 

melakukan Solat Ied ini cukup tinggi, pemusatan fasilitas parkir untuk kendaraan 

jamaah solat ied ini di letakkan di sisi Jalan Alun-alun Utara, Jalan Alun-alun 

Selatan serta Jalan Alun-alun Timur. 

Sedangkan aktifitas pengguna fasilitas parkir di hari raya pada malam hari 

ini cenderung sepi ini juga dikarenkan oleh pertokoan-pertokoan yang ada di 

seputar alun-alun kota Pasuruan masih banyak yang tutup. Kecenderungan 

pemanfaatan ruang koridor jalan ini digunakan oleh parkir kendaraan beroda dua. 

Lokasi aktifitas memarkir ini berada pada median jalan ataupun bahu jalan yang 

ramai dengan pedagang kaki lima (penjual kopi). 

 

Berdasarkan pengamatan perilaku pengguna kawasan di Seputar Alun-alun 

Kota Pasuruan dengan menggunakan place centered map dapat disimpulkan 

bahwa pada hari kerja aktivitas pemanfaatan ruang yang terjadi antara lain 

aktivitas pejalan kaki, aktivitas pedagang kaki lima dan aktivitas parkir kendaraan. 

Aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pemanfaatan ruang koridor jalan dengan 

berbagai macam aktivitas seperti berjalan kaki, melihat-lihat, membeli, 

mengobrol, duduk-duduk, dan berhenti. Aktivitas pemanfaatan ruang pada hari 
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kerja secara keseluruhan dipengaruhi oleh fungsi bangunan di sekitar ruang 

koridor jalan atau di setiap Zona. 

 Aktivitas pemanfaatan ruang di ruang koridor jalan Wachid Hasyim (Zona 

1) memiliki jumlah pengguna yang lebih banyak dibandingkan dengan tiga ruang 

koridor jalan yang lain dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang beragam pula. 

Aktivitas pejalan kaki, aktivitas pedagang kaki lima serta aktivitas parkir yang 

terjadi pada Zona 1 saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti yang terjadi 

aktivitas pemanfaatan pada hari Selasa, Kamis dan Jumat serta Hari Raya pada 

Zona 1 ini terjadi penumpukan pengguna ruang koridor jalan. Sedangkan pada 

Zona 2, Zona 3 dan Zona 4 yang jumlah pengguna relatif rendah mengakibatkan 

tidak beragamnya aktivitas pemanfaatan ruang koridor jalan dibandingkan dengan 

Zona 1 pada hari kerja. Aktivitas pemanfaatan ruang yang terjadi ini juga 

dipengaruhi oleh fungsi-fungsi bangunan yang berada pada Zona 2, Zona 3 dan 

Zona 4. Aktivitas pedagang kaki lima di masing-masing Zona di seputar Alun-

alun Kota Pasuruan menjadi suatu aktivitas pendukung untuk memanfaatan ruang 

koridor jalan yang nantinya mempengaruhi aktivitas pejalan kaki dan aktivitas 

parkir yang terjadi. 

 Pada analisis overlay pemetaan, didapatkan beragamnya aktivitas 

pemanfaatan ruang koridor jalan dari penumpukan beberapa aktivitas 

pemanfaatan ruang yang berbeda pada ruang koridor jalan. Pada Siang hari 

penumpukan aktivitas pemanfaatan ruang dapat terlihat pada semua ruang koridor 

jalan dengan adanya aktivitas pejalan kaki, aktivitas pedagang kaki lima dan 

aktivitas parkir dikarenakan beberapa fungsi bangunan yang merupakan fungsi 

pendidikan dan jasa khususnya pada Zona 2 dan Zona 3, sedangkan pemanfaatan 

ruang koridor jalan pada malam hari penumpukan aktivitas pemanfaatan ruang 

koridor jalan relatif banyak khususnya pada Zona 1 dengan fungsi bangunan yang 

merupakan fungsi perdagangan serta fungsi peribadatan yang merupakan pusat 

keramaian pada kawasan ini selain juga terdapat Alun-alun Kota Pasuruan, tetapi 

penumpukan aktivitas pemanfaatan ruang yang terjadi pada Zona 4 dengan 

adanya fungsi bangunan sebagai fungsi perdagangan tidak sebanyak aktivitas 

pemanfaatan yang terjadi pada Zona 1, sedangkan aktivitas pemanfaatan ruang 

koridor jalan pada Zona 3 dan Zona 4 relatif sepi/rendah khususnya untuk 
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aktivitas pejalan kaki, pada Zona ini lebih dimanfaatkan oleh aktivitas pedagang 

kaki lima maupun aktivitas parkir hal ini dikarenakan fungsi bangunan pada Zona 

tersebut pada malam hari tidak digunakan atau hanya dimanfaatkan pada siang 

hari. 

 Dari keseluruhan hasil pemetaan dan overlay aktivitas pemanfaatan oleh 

penguna ruang koridor jalan dari hari kerja, akhir pekan dan hari raya terdapat 

beberapa analisis yang menjadi dasar untuk diberikan rekomendasi penataan 

ruang yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengguna ruang 

aktivitas di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan. Penataan ruang koridor jalan di 

Seputar Alun-alun Kota Pasuruan ini disesuaikan dengan karakteristik setiap 

ruang koridor jalan, karakteristik tersebut diuraikan sebagai berikut: 

 
 

Tabel. 4.5 Karakteristik Ruang Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

No. Nama Zona Karakteristik 

1. Zona 1 

Ruang Koridor Jalan Wachid 

Hasyim 

Mempunyai fungsi bangunan yang 

sangat mempengaruhi pemanfaatan 

ruang koridor jalan yaitu selain 

terdapat fungsi perdagangan dan jasa 

terdapat juga fungsi peribadatan yang 

menjadi pusat aktivitas bagi 

masyarakat sekitar selain adanya 

Alun-alun Kota Pasuruan. 

Adanya fungsi peribadatan yaitu 

Masjid Jami’ Al Anwar ini 

memberikan pengaruh yang cukup 

besar terhadap fungsi perdagangan 

yang berada di sekitar, pengaruh yang 

tinggi juga diberikan oleh Masjid ini 

sehingga aktivitas pemanfaatan ruang 

koridor jalan pada Zona 1 ini lebih 

beragam daripada ke-3 Zona yang lain.  

Berlanjut di halaman berikutnya…. 
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Lanjutan Tabel. 4.5 

No. Nama Zona Karakteristik 

  Terbentuknya aktivitas pemanfaatan 

ruang koridor jalan oleh pejalan kaki, 

pedagang kaki lima dan adanya 

aktivitas dari parkir. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan karakteristik ruang koridor 

jalan pada Zona 1 ini menjadi kuat 

dibandingkan dengan ke-3 Zona yang 

lain dengan adanya fungsi peribadatan 

yang menjadi pusat kegiatan selain 

dengan adanya Alun-alun Kota 

Pasuruan serta pertokoan yang ada. 

2. Zona 2 

Ruang Koridor Jalan Alun-alun 

Utara 

 

Mempunyai fungsi bangunan antara 

lain fungsi Jasa (Kantor Pos), fungsi 

pemerintahan dan fungsi pendidikan 

(SDN Bangilan). 

Adanya fungsi-fungsi bangunan 

tersebut memberikan pengaruh atas 

pemanfaatan ruang koridor jalan pada 

Zona 2 pada Jam Kerja atau siang hari. 

Aktivitas pemanfaatan ruang koridor 

jalan pada siang hari lebih maksimal 

dibandingkan dengan pemanfaatan 

ruang pada malam hari, hal ini 

dipengaruhi oleh fungsi bangunan 

pada ruang koridor jalan. 

Setelah melakukan pengamatan 

terhadap aktivitas pemanfaatan ruang 

koridor jalan didapatkan bahwa pada  

Berlanjut di halaman selanjutnya…. 
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Lanjutan Tabel 4.5 

No. Nama Zona Karakteristik 

  Zona 2 ini relatif sepi dibandingkan 

dengan Zona 1 karena fungsi 

bangunan yang terbatas 

pemakaiannya, seperti fungsi 

pendidikan yang hanya sampai Pukul 

14.00 WIB. Aktivitas pemanfaatan 

ruang koridor jalan yaitu pada pagi 

hari saat masuk sekolah dan pada 

siang hari saat pulang sekolah, pada 

rentang waktu dari Pukul 07.00 – 

14.00 menjadi relatif sepi hanya 

dimanfaatkan oleh aktivitas parkir 

kendaraan. Hal ini juga terjadi pada 

fungsi bangunan yang lain. Pada 

malam hari aktivitas pemanfaatan 

yang muncul lebih dimanfaatakan oleh 

pedagang kaki lima dan fasilitas 

parkir. 

3. Zona 3 

Ruang Koridor Jalan Alun-alun 

Timur 

 

Mempunyai fungsi bangunan antara 

lain fungsi perdagangan (pertokoan), 

fungsi Jasa (Plaza Telkom & Bank 

BTPN), fungsi permukiman, dan 

fungsi pendidikan (Kindegarden 

preschool). 

Hasil dari penelitian yang dilakukan 

adalah aktivitas pemanfaatan yang 

muncul pada Zona ini hampir sama 

seperti Zona 2, aktivitas pemanfaatan 

ruang terlihat ramai hanya pada titik-

titik tertentu dimana pada titik tersebut  

Berlanjut di halaman berikutnya… 
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Lanjutan Tabel 4.5 

No. Nama Zona Karakteristik 

  terdapat fungsi bangunan sebagai 

perdagangan dan jasa. Pada zona ini 

aktivitas pemanfaatan ruang koridor 

jalan juga cenderung sepi pada siang 

hari maupun pada malam hari, 

aktivitas pemanfaatan ruang yang 

muncul adalah aktivitas oleh pedagang 

kaki lima keliling dan aktivitas parkir 

yang dipengaruhi oleh keberadaan 

Alun-alun Kota Pasuruan khususnya 

pada malam hari. 

Pada Zona ini aktivitas pemanfaatan 

yang menonjol dikarenakan adanya 

pengaruh dari pintu menuju Alun-alun 

Kota Pasuruan yaitu aktivitas pejalan 

kaki, aktivitas pedagang kaki lima dan 

aktivitas parkir. 

4. Zona 4 

Ruang Koridor Jalan Alun-alun 

Selatan 

 

 

 

 

Mempunyai fungsi bangunan 

perdagangan dan jasa. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan bahwa aktivitas 

pemanfaatan ruang koridor jalan yang 

muncul relatif ramai dibandingkan 

dengan Zona 2 dan Zona 3. Tetapi 

aktivitas pemanfaatan ruang koridor 

jalan pada Zona ini tidak seramai pada 

Zona 1 yang pada dasarnya 

memberikan pengaruh yang besar pada 

Zona 4. Aktivitas pemanfaatan oleh 

aktivitas parkir kendaraan roda empat, 

roda dua serta becak wisata. 
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 Perbedaan karakteristik pada masing-masing Zona dipengaruhi oleh 

fungsi-fungsi bangunan yang berada di setiap ruang koridor jalan sehingga 

berpengaruh pula pada aktivitas pemanfaatan ruang koridor jalan yang muncul. 

Tetapi terdapat pula keterkaitan antara Zona satu dengan Zona yang lain, fungsi 

bangunan satu dengan fungsi bangunan yang lain. Fungsi ruang terbuka yang 

diberikan oleh Alun-alun Kota Pasuruan juga sangat mempengaruhi pemanfaatan 

ruang koridor jalan. Zona 1 merupakan pusat keramaian (pusat kegiatan) yang 

memberikan pengaruh yang besar terhadap Zona-zona yang lain.  

 Sehingga dalam pemanfaatannya, Zona 1 mempunyai aktivitas 

pemanfaatan yang lebih beragam dibandingkan dengan zona yang lain. Hal 

tersebut menjadi acuan dalam penataan kembali ruang koridor jalan yang dapat 

disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing Zona, dengan memberikan 

penataan yang dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang koridor jalan tersebut. 

 Berdasarkan perbedaan karakteristik di setiap Zona tersebut 

mempengaruhi keberagaman aktivitas pemanfaatan ruang yang ada. Setelah 

melakukan mapping aktivitas, berikut keberagaman aktivitas pemanfaatan ruang 

yang nampak di masing-masing ruang koridor jalan dan keterkaitan antara 

karakteristik lingkungan fisik dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang terjadi 

(tabel 4.6 dan tabel 4.7). Hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

penataan ruang koridor jalan yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap ruang 

koridor jalan sehingga dapat memaksimalkan dan memberikan wadah untuk 

aktivitas pemanfaatan ruang koridor jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan. 
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Tabel 4.6 Keberagaman Aktivitas Berdasarkan Hasil Pemetaan Ruang Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

No. Jenis Aktivitas Wadah Pergerakan Aktivitas Milleu Temporal Pelaku aktivitas 

1. 
Aktivitas Pejalan 

Kaki 

 Aktivitas berjalan kaki terjadi pada 

ruang koridor jalan (trotoar) yang 

berdekatan dengan fungsi bangunan 

ataupun berada di ruang jalur 

kendaraan. Aktivitas berjalan kaki ini 

pada setiap Zona dipengaruhi oleh 

keberadaan pedagang kaki lima dan 

fasilitas parkir. 

 Aktivitas berhenti terjadi pada ruang 

koridor jalan yaitu pada ruang jalur 

pejalan kaki dan ruang jalur 

kendaraan. Aktivitas berhenti pada 

ruang pejalan kaki ini digunakan oleh 

pejalan kaki untuk sekedar melihat- 

lihat pertokoan atau pedagang kaki  

 

Hari Senin-Jumat 

Pukul 10.00-

14.00 WIB dan 

Pukul 17.00-

22.00 

Pejalan kaki 

sebanyak  

998 orang pada 

siang hari dan 

1.582 orang 

pada malam hari 

Hari Sabtu – 

Minggu 

Pukul 10.00-

14.00 WIB dan 

Pukul 17.00-

22.00 

Pejalan kaki 

sebanyak  

465 orang pada 

siang hari dan 

834 orang pada 

malam hari 

Hari Raya 

Pukul 05.00-

10.00 WIB dan  

Pejalan kaki 

sebanyak  

965 orang pada  

   Berlanjut di halaman berikutnya…. 
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Lanjtan Tabel 4.6 

No. Jenis Aktivitas Wadah Pergerakan Aktivitas Milleu Temporal Pelaku aktivitas 

  

lima yang ada atau hanya berhenti untuk 

menunggu.  

Aktivitas pejalan kaki berhenti yang 

memanfaatkan ruang jalur kendaraan ini 

digunakan akan menyeberang. Aktivitas 

duduk terjadi pada ruang koridor jalur 

kendaraan maupun jalur pejalan kaki. 

Aktivitas ini memanfaatkan trotoar yang 

memiliki ketinggian ± 15-20 cm dari 

jalur kendaraan ataupun memanfaatkan 

emperan pertokoan atau juga 

memanfaatkan jalur pejalan kaki. Pada 

aktivitas duduk yang di ruang jalur 

kendaraan ini menggunakan median jalan 

sebagai wadah mereka beraktivitas. 

 

Pukul 18.00-

22.00 WIB 

siang hari dan 

246 orang pada 

malam hari 

    
Berlanjut di halaman berikutnya….. 
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Lanjutan Tabel. 4.6 

No. Jenis Aktivitas Wadah Pergerakan Aktivitas Milleu Temporal Pelaku aktivitas 

2. 

Aktivitas 

Pedagang Kaki 

Lima 

Aktivitas pedagang kaki lima yang 

memanfaatkan ruang koridor jalan di 

seputar Alun-alun Kota Pasuruan ini 

dipengaruhi oleh keramaian yang 

ditimbulkan oleh pertokoan yang ada, 

seperti pedagang kaki lima akan memilih 

tempat yang strategis dan tempat dengan 

aksesbilitas yang tinggi, pemanfaatan 

ruang koridor jalan oleh pedagang kaki 

lima ini berada pada ruang jalur pejalan 

kaki ataupun badan jalan. 

Aktivitas pemanfaatan oleh pedagang 

kaki lima ini adalah aktivitas jual beli 

dimana para pedagang kaki lima 

menawarkan dagangannya kepada  

 

Hari Senin-Jumat 

Pukul 10.00-

14.00 WIB dan 

Pukul 17.00-

22.00 

Pedagang kaki 

lima sebanyak  

50 PKL pada 

siang hari dan 

155 PKL pada 

malam hari 

Hari Sabtu – 

Minggu 

Pukul 10.00-

14.00 WIB dan 

Pukul 17.00-

22.00 

Pedagang kaki 

lima sebanyak  

31 PKL pada 

siang hari dan 

96 PKL pada 

malam hari 

Hari Raya 

Pukul 05.00-

10.00 WIB dan  

Pedagang kski 

lima sebanyak  

4 PKL pada  

   Berlanjut di halaman berikutnya….. 
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Lanjutan Tabel. 4.6 

No. Jenis Aktivitas Wadah Pergerakan Aktivitas Milleu Temporal Pelaku aktivitas 

  

pejalan kaki yang melewati mereka 

ataupun pengunjung pertokoan. 

Aktivitas pemanfaatan oleh pedagang 

kaki lima ini terjadi pada ruang koridor 

jalan di Zona 1, karena merupakan pusat 

kegiatan khususnya dengan adanya 

fungsi peribadatan. 

 

Pukul 18.00-

22.00 WIB 

siang hari dan 

19 PKL pada 

malam hari 

3. 
Aktivitas Fasilitas 

Parkir 

Aktivitas parkir yang terjadi dalam 

memanfaatkan ruang koridor jalan di 

Seputar Alun-alun Kota Pasuruan ini 

dipengaruhi oleh fungsi-fungsi bangunan 

yang ada, dipengaruhi pula oleh 

pedagang kaki lima. Aktivitas parkir 

yang ada memanfaatkan ruang koridor 

jalur pejalan kaki dan juga jalur 

kendaraan. 

 

 

 

Hari Senin-Jumat 

Pukul 10.00-

14.00 WIB dan 

Pukul 17.00-

22.00 

Parkir sebanyak  

399 pada siang 

hari dan 658 

pada malam hari 

Berlanjut dihalaman berikutnya…. 
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Lanjutan Tabel. 4.6 

No. Jenis Aktivitas Wadah Pergerakan Aktivitas Milleu Temporal 
Pelaku aktivitas 

 

Meskipun telah disediakan tempat parkir 

yang seharusnya, para pelaku aktivitas 

menggunakan jalur pejalan kaki (trotoar) 

ataupun pada tempat yang dilarang untuk 

parkir. 

Aktivitas parkir yang memanfaatkan 

jalur pejalan kaki ini dilakukan oleh 

pemilik pertokoan, karyawan pertokoan 

ataupun pengunjung pertokoan tersebut. 

Ada juga parkkir loading dock yang 

mengganggu pejalan kaki, dikarenakan 

memanfaatkan jalur pejalan kaki. 

 

Hari Sabtu – 

Minggu 

Pukul 10.00-

14.00 WIB dan 

Pukul 17.00-

22.00 

Parkir sebanyak  

243 pada siang 

hari dan 435 

pada malam hari 

Hari Raya 

Pukul 05.00-

10.00 WIB dan  

Pukul 18.00-

22.00 WIB 

Parkir sebanyak  

433 pada siang 

hari dan 121 

pada malam hari 
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Tabel 4.7 Pengaruh Lingkungan  Fisik terhadap Aktivitas Pemanfaatan Ruang Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

No. 
Jenis 

Aktivitas 
Wadah Pergerakan Aktivitas Milleu Temporal Foto 

1. 

Aktivitas 

Pejalan 

Kaki 

 Adanya Vegetasi 

Memberikan pengaruh 

terhadap aktivitas pemanfaatan 

ruang koridor jalan khususnya 

untu Aktivitas menunggu oleh 

pejalan kaki. Vegetasi ini 

dimanfaatkan oleh pejalan kaki 

untuk berlindung dari panas. 

Aktivitas lainnya adalah 

aktivitas beribadah pada hari 

Jumat dan Hari Raya, pelaku 

aktivitas memanfaatkan 

vegetasi untuk beraktivitas. 

Berdasarkan hal tersebut, 

kebutuhan akan vegetasi dirasa 

sangat penting sebagai elemen 

pendukung aktivitas 

pemanfaatan ruang koridor 

jalan. Oleh karena itu, 

dibutuhkan penataan kembali 

dengan menambahkan titik-

titik vegetasi sehingga dapat 

memaksimalkan aktivitas 

pemanfaatan ruang koridor 

jalan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Hari Senin-Jumat 

Pukul 10.00-14.00 WIB dan 

Pukul 17.00-22.00 

 

Hari Sabtu – Minggu 

Pukul 10.00-14.00 WIB dan 

Pukul 17.00-22.00 

Hari Raya 

Pukul 05.00-10.00 WIB dan  

Pukul 18.00-22.00 WIB 

Berlanjut di halaman berikutnya…. 
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Lanjutan Tabel 4.7 

No. 
Jenis 

Aktivitas 
Wadah Pergerakan Aktivitas Milleu Temporal Foto 

1. 

Aktivitas 

Pejalan 

Kaki 

 Adanya Trotoar, Median Jalan 

dan emperan Pertokoan 

Aktivitas duduk merupakan 

aktivitas pemanfaatan ruang 

koridor jalan yang 

memanfaatkan lingkungan fisik 

yang ada seperti trotoar yang 

berbatasan dengan bangunan 

dan berbatasan dengan Alun-

alun Kota Pasuruan ataupun 

median jalan yang memiliki 

ketinggian ± 15-20 cm.  

Aktivitas ini memerlukan suatu 

wadah yang dapat menunjang 

aktivitas itu sendiri sehingga 

tidak lagi menggunakan 

trotoar, median jalan dan 

emperan pertokoan sebagai 

tempat mereka beraktivitas. 

Sehingga diperlukan adanya 

fasilitas tambahan yaitu tempat 

duduk, khususnya di ruang 

koridor Jalan Wachid Hasyim. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Berlanjut di halaman berikutnya…. 
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Lanjutan Tabel 4.7 

No. 
Jenis 

Aktivitas 
Wadah Pergerakan Aktivitas Milleu Temporal Foto 

1. 

Aktivitas 

Pejalan 

Kaki 

 Adanya Lampu Penerangan 

Jalan 

Aktivitas pemanfaatan ruang 

koridor jalan khususnya pada 

malam hari yang 

memanfaatkan lampu 

penerangan jalan ini adalah 

aktivitas berdiam atau berhenti 

dan menunggu. Aktivitas ini 

memanfaatkan lampu 

penerangan jalan yang ada di 

ruang koridor jalan. 

Lampu penerangan jalan di ke-

empat ruang koridor jalan 

dirasa sangat kurang 

keberadaannya, keberadaan 

lampu penerangan jalan sangat 

dibutuhkan khususnya pada 

malam hari. Untuk itu 

dibutuhkan penataan kembali 

dan penambahan jumlah titik 

lampu penerangan jalan di 

Ruang koridor jalan Seputar 

Alun-alun Kota Pasuruan 

 

 

 

 

 

 

  

Berlanjut di halaman berikutnya…. 
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Lanjutan Tabel 4.7 

No. 
Jenis 

Aktivitas 
Wadah Pergerakan Aktivitas Milleu Temporal Foto 

2. 

Aktivitas 

Pedagang 

Kaki Lima 

 Adanya Fungsi Bangunan di 

Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

Aktivitas pedagang kaki lima 

yang memanfaatkan ruang 

koridor jalan di seputar Alun-alun 

Kota Pasuruan ini juga 

dipengaruhi oleh lingkungan fisik 

ruang koridor jalan. Aktivitas 

pemanfaatan tersebut adalah 

aktivitas jual beli. Lokasi mereka 

berjualan bergantung pada 

bangunan yang ada di Seputar 

Alun-alun Kota Pasuruan. 

Aktivitas jual beli tersebut 

dipengaruhi oleh  fungsi 

bangunan khususnya fungsi 

perdagangan dan jasa. Pedagang 

kaki lima memilih berjualan di 

depan pertokoan yang ramai 

pengunjung. Untuk mewadahi 

aktivitas tersebut dibutuhkan 

penataan terhadap pedagang kaki 

lima, sehingga keberadaannya 

tidak mengganggu aktivitas yang 

lain tetapi dapat mendukung 

aktivitas itu sendiri yaitu dengan 

memberikan ruang bagi pedagang 

kaki lima. 

 Hari Senin-Jumat 

Pukul 10.00-14.00 WIB dan 

Pukul 17.00-22.00 

 

Hari Sabtu – Minggu 

Pukul 10.00-14.00 WIB dan 

Pukul 17.00-22.00 

Hari Raya 

Pukul 05.00-10.00 WIB dan  

Pukul 18.00-22.00 WIB 

Berlanjut di halaman berikutnya…. 
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Lanjutan Tabel 4.7 

No. 
Jenis 

Aktivitas 
Wadah Pergerakan Aktivitas Milleu Temporal Foto 

3. 

Aktivitas 

Fasilitas 

Parkir 

Adanya Fungsi Bangunan dan 

Pedagang Kaki Lima 

Aktivitas parkir dalam 

memanfaatkan ruang koridor jalan 

di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan 

ini dipengaruhi oleh fungsi-fungsi 

bangunan yang ada, dipengaruhi 

pula oleh adanya pedagang kaki 

lima. Dimana ada aktivitas 

pedagang kaki lima disitulah ada 

aktivitas parkir. 

Penataan akan pedagang kaki lima 

seperti yang dijelaskan pada point 

sebelumnya akan memberikan 

dampak yang baik pada aktivitas 

parkir yang muncul. Setelah 

dilakukan penataan dan pemberian 

ruang terhadap aktivitas pedagang 

kaki lima, Penataan dan pemberian 

ruang terhadap aktivitas parkir juga 

diperlukan sehingga dapat 

memberikan kesan yang lebih 

teratur dan rapi. 

 

 

 

 

 

 Hari Senin-Jumat 

Pukul 10.00-14.00 WIB dan 

Pukul 17.00-22.00 

 

Hari Sabtu – Minggu 

Pukul 10.00-14.00 WIB dan 

Pukul 17.00-22.00 

Hari Raya 

Pukul 05.00-10.00 WIB dan  

Pukul 18.00-22.00 WIB 
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4.5  Rekomendasi Penataan Ruang Koridor Jalan di Seputar Alun-alun Kota 

Pasuruan 

 Berdasarkan hasil penilitian dan analisis dari pemanfaatan ruang koridor 

jalan di Seputar Alun-alun Kota Pasuruan menunjukkan bahwa diperlukan 

beberapa perbaikan terhadap ruang koridor jalan, mengacu kepada beberapa teori 

yang dikemukakan oleh Hamid Shirvani dalam bukunya The Urban Design 

Process, teori-teori tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi 

penataan/perbaikan untuk ruang koridor jalan yang dapat memberikan dampak 

positif terhadap pengguna yang memanfaatkan ruang koridor jalan. Dasar 

pemberian rekomendasi adalah sebagai berikut: 

 

a. Jalan seharusnya didesain menjadi ruang terbuka yang memiliki pemandangan 

baik 

Tabel. 4.8 Aspek Desain Jalan dalam Rekomendasi Penataan Ruang Koridor 

Jalan 

Aspek Kesimpulan Hasil Analisis Rekomendasi 

Bersih dan 

elemen lansekap 

yang menarik  

 Belum terdapat elemen 

lansekap yang memadai 

 

 Perbaikan elemen-elemen 

yang rusak maupun 

penambahan elemen 

lansekap 

 Keberadaan tempat 

sampah yang sangat 

minim 

 Penambahan titik-titik 

tempat sampah di masing-

masing zona 

Persyaratan 

ketinggian dan 

garis sempadan 

bangunan yang 

berdekatan 

dengan jalan 

 Ketinggian bangunan 

ruang koridor jalan di 

seputar Alun-alun masih 

beragam 

 Garis Sepadan Bangunan 

untuk masing-masing 

fungsi bangunan berbeda 

 Ketinggian bangunan 

maksimal yang diberikan 

adalah 3 lantai atau ± 12 m 

 Garis Sepadan Bangunan 

diseragamkan menurut 

RTDRK Kecamatan 

Purworejo adalah minimal 

berjarak (0,5 x lebar jalan) 

+ 1m dari jalan 

Pengaturan parkir 

pinggir jalan dan 

tanaman yang 

berfungsi sebagai 

penyekat jalan 

 Kondisi eksisting parkir 

masih tidak teratur 

 Tidak adanya tanaman 

penyekat jalan 

 Pemusatan parkir 

kendaraan bermotor 

 Pemberian tanaman 

penyekat jalan 
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1. Rekomendasi perbaikan elemen yang rusak dan penambahan elemen lansekap 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa kerusakan 

elemen lansekap sehingga membutuhkan perbaikan. Kondisi yang ditemukan 

adalah kerusakan jalan yang dikarenakan oleh pertumbuhan pohon yang semakin 

besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.121 Kondisi Eksisting Jalan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.122 Rekomendasi elemen lansekap 

 

 Kondisi tersebut juga ditemukan dibeberapa titik, rekomendasi yang 

diberikan untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah pemberian tree surrounder 

untuk mencegah pertumbuhan akar dari tanaman tersebut. Pemberian elemen 
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lansekap tersebut diberikan pada semua pohon yang tumbuh di ruang koridor 

jalan, sebagai pencegahan kerusakan aspal jalan. 

 

2. Penambahan titik-titik tempat sampah di masing-masing zona 

Tempat sampah sebagai pelengkap fasilitas perkotaan berfungsi untuk 

menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu juga, tempat sampah dapat 

menambah nilai estetika lingkungan dengan tampilan yang bagus dan menarik. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap elemen pendukung ruang koridor jalan yang 

mempengaruhi pemanfaatan ruang, ketersediaan tempat sampah pada ruang 

koridor jalan sangat minim dan tidak rata perletakkannya, di setiap zona tempat 

sampah yang tersedia hanya berkisar 2-3 buah. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.123 Kondisi Eksisting Tempat Sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.124 Rekomendasi desain tempat sampah 
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Prioritas perbaikan yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketersediaan 

elemen ini adalah dengan penataan keberadaan elemen ini sepanjang ruang 

koridor jalan, yaitu: 

 Mengatur lokasi perletakkannya pada sisi bagian jalan yang berbatasan 

dengan jalur pejalan kaki 

 Diletakkan di sepanjang jalan pada kedua sisi jalan dengan arah 

perletakkannya 15-20 meter. 

 Memiliki dua fungsi yaitu sebagai tempat sampah kering dan tempat 

sampah basah agar mudah dalam pengelolaannya. 

 Kriteria desain yang dapat diterapkan adalah desain tempat sampah yang 

mudah dalam pengangkutan, tertutup, fungsional, dimensi yang sesuai 

yakni antara 60-75 cm. 

 

3. Rekomendasi pengaturan parkir pinggir jalan 

Keberadaan parkir pinggir jalan merupakan salah satu permasalahan yang 

perlu perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan ruang koridor jalan 

khususnya jalur sirkulasi untuk aktivitas ini banyak dilakukan oleh pengunjung 

pertokoan. Untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang koridor jalan di ke-empat 

jalur sirkulasi tersebut diberikan rekomendasi penataan parkir dengan 

memusatkan kendaraan-kendaraan di seputar Alun-alun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.125 Kondisi Eksisting parkir pinggir jalan 
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Gambar 4.126 Rekomendasi penataan parkir 

  

 Rekomendasi penataan parkir ini diberikan untuk menanggulangi parkir-

parkir pinggir jalan. Pada penataannya ruang koridor jalan yang dimanfaatankan 

untuk fasilitas parkir adalah ruang koridor jalan yang berbatasan dengan Alun-

alun Pasuruan, ruang koridor jalan ini dipilih karena dari hasil penelitian dan 

analisis didapatkan keempat ruang koridor jalan ini jarang sekali dimanfaatkan 

oleh pelaku aktivitas (sepi pemanfaatan) sehingga diberikan rekomendasi 

penataan parkir pada ruang koridor jalan Wachid Hasyim dan jalan Alun-alun 

Timur diperuntukkan untuk kendaraan roda dua, dan untuk jalan Alun-alun Utara 

dan jalan Alun-alun Selatan diperuntukkan untuk kendaraan roda empat. 

Parkir dibutuhkan penataan karena parkir dapat menghidupkan aktivitas 

komersial, tetapi struktur tempat parkir tidak boleh mengganggu aktivitas di 

sekitarnya, akan lebih baik jika penataannya diiringi dengan penegakan peraturan 

parkir yang resmi sebagai bagian perencanaan. 
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4. Pemberian tanaman penyekat jalan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ketersediaan tanaman penyekat jalan 

dirasa sangat kurang. Dalam hal ini rekomendasi yang diberikan berkaitan dengan 

permasalahan tanaman yang dimanfaatkan untuk pelaku aktivitas duduk yang 

diperoleh pada saat penelitian menggunakan jalur pejalan kaki maupun median 

jalan. Rekomendasi yang diberikan untuk tanaman penyekat jalan yang sekaligus 

digunakan untuk tempat duduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.127 Rekomendasi Tanaman Penyekat Jalan 

  

Tanaman penyekat jalan tersebut dimanfaatkan juga untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, temuan penelitian tersebut 

mengenai pemanfaatan ruang koridor jalan yang digunakan juga oleh pejalan kaki 

sebagai tempat duduk, sehingga dalam rekomendasi yang diberikan tanaman 
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penyekat antara jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan diberikan dengan maksud 

agar dapat digunakan juga oleh pejalan kaki sebagai tempat duduk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.128 Rekomendasi Tempat Duduk untuk Zona 1 

 

Pemberian tempat duduk ini ditekankan pada Zona 1 yaitu Jalan Wachid 

Hasyim dikarenakan dari hasil penelitian Zona 1 ini merupakan pusat keramaian 

yang merupakan koridor dengan fungsi perdagangan dan fungsi peribadatan. 

 

b. Jalan harus dapat memberi petunjuk orientasi bagi para pengendara dan dapat 

menciptakan lingkungan yang dapat dibaca 

Tabel. 4.9 Aspek Jalan sebagai Petunjuk pada Rekomendasi Penataan Ruang 

Koridor Jalan 

Aspek Kesimpulan Hasil Analisis Rekomendasi 

Bentuk lansekap 

untuk 

meningkatkan 

kualitas 

lingkungan 

kawasan 

sepanjang jalan  

 Belum tertatanya 

vegetasi/lansekap 

 

 Memberikan vegetasi 

sebagai pendukung 

kualitas kawasan 

Berlanjut di halaman berikutnya….. 
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Lanjutan Tabel 4.9 

Aspek Kesimpulan Hasil Analisis Rekomendasi 

Mendirikan 

perabor jalan 

yang berfungsi 

pada siang dan 

malam hari 

dengan hiasan 

lampu yang 

mendukung 

suasana jalan 

 Kurangnya penerangan 

jalan sehingga terdapat 

beberapa titik yang 

kurang pencahayaan 

 Pemberian lampu 

penerangan jalan yang 

memadai 

Perbedaan 

susunan dan 

jalan-jalan 

penting dengan 

memberikan 

perabot jalan, 

trotoar, maju 

mundurnya batas 

bangunan, 

penggunaan lahan 

yang cocok 

 Kurangnya perabot jalan 

 Setback bangunan yang 

beragam 

 Beberapa fungsi 

bangunan tidak 

digunakan 

 Penambahan perabot jalan 

seperti lampu penerangan, 

tempat sampah,  dan 

vegetasi 

 Pengaturan setback 

bangunan dengan 

mengacu pada RTBL kota 

Pasuruan 

 

 

1. Pemberian Vegetasi/tanaman peneduh sebagai pendukung kualitas kawasan 

Ketersediaan vegetais atau tanaman peneduh merupakan salah satu elemen 

pendukung ruang koridor jalan yang sangat penting. Vegetasi memiliki beberapa 

fungsi yakni sebagai peneduh, memperindah tampilan kawasan, penyaring 

kebisingan, dan mengurangi polusi udara. Selain itu fungsi lain dari vegetasi 

adalah sebagai penyaring kebisingan dan polusi udara. Keempat koridor jalan ini 

merupakan koridor dengan berbagai fungsi bangunan yang padat dengan lalulintas 

kendaraan, baik kendaraan umum maupun pribadi. Kepadatan ini menyebabkan 

tingkat polusi udara yang tinggi dan tingkat kebisingan yang tinggi pula terutama 

pada malam hari. 

Berdasarkan hasil penelitian ketersediaan vegetasi pada keempat koridor 

ini tidak merata. Terlihat pada jalan Alun-alun Utara dan Jalan Alun-alun Timur 

ketersediaan vegetasi sangat sedikit, sedangkan pada Jalan Wachid Hasyim dan 

Jalan Alun-alun Selatan cukup banyak. Vegetasi yang terdapat di keempat koridor 
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jalan ini terdiri dari dua macam yaitu pohon dan pot bunga yang terletak di trotoar 

Alun-alun. 

Ketersediaan vegetasi ini juga mendukung dalam pemanfaatan ruang 

koridor jalan khususnya pada siang  hari karena dapat menjadi peneduh dari sinar 

matahari yang menyengat. Maka dari itu perbaikan dan penataan ulang vegetasi 

sangat penting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.129 Kondisi Eksisting Vegetasi 

 

Dalam mengatasi masalah yang terjadi di atas perbaikan vegetasi ini 

adalah dengan melakukan penataan terhadap vegetasi sepanjang ke-empat koridor 

jalan ini. Penataan vegetasi nantinya diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan 

ruang koridor jalan. 
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Gambar 4.130 Rekomendasi Penataan Vegetasi 

 

c. Rekomendasi Penataan Pedagang Kaki Lima 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kecenderungan pedagang kaki 

lima memanfaatkan jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan sangat banyak. Lokasi 

perdagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan 

kelangsungan usahanya dan mereka cenderung memilih tempat-tempat strategis 

yang biasanya terletak di keramaian. Dari hasil penelitian dan analisis diperoleh 

bahwa pedagang kaki lima yang beroperasi di ruang koridor jalan ini terdapat 

pada tempat-tempat yang ramai dengan berbagai aktivitas salah satunya aktivitas 

dari pengunjung kawasan dalam hal ini pejalan kaki. 

Disimpulkan bahwa pemanfaatan ruang koridor jalan oleh pedagang kaki 

lima sebagai area berdagang informal mempengaruhi pemanfaatan jalur pejalan 

kaki dan jalur kendaraan. 
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Gambar 4.131 Letak Ruang Pedagang Kaki Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.132 Rekomendasi Ruang Pedagang Kaki Lima 

 

Rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi hal tersebut adalah 

pemberian ruang khusus untuk pedagang kaki lima, dalam hal ini lokasi yang 

digunakan untuk pedagang kaki lima dalah ruang yang cenderung sepi sehingga 
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dengan pemusatan pedagang kaki lima diharapkan agar bisa membuat ruang 

koridor tersebut menjadi ramai. 

 

d. Rekomendasi Pemanfaatan ruang koridor jalan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ruang koridor 

jalan di ke-empat jalan seputar Alun-alun ini terdapat titik-titik keramaian 

khususnya pada Jalan Wachid Hasyim, sehingga rekomendasi khusus diberikan 

untuk ruang koridor jalan ini, didukung dengan fungsi bangunan yang terdiri dari 

fungsi perdagangan dan jasa serta fungsi peribadatan yang ramai pengunjung. 

Rekomendasi yang diberikan dapat dilihat pada Gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.133 Rekomendasi Ruang Koridor Jalan Wachid Hasyim 

  

 Penelitian yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang koridor jalan ini 

dimanfaatkan oleh berbagai aktivitas khususnya aktifitas dari pejalan kaki. Untuk 

mengakomodasi aktivitas tersebut didasarkan pada Hamid Shirvani khususnya 

jalur pedestrian yaitu : 

1. Keseimbangan interaksi antara pejalan kaki dan kendaraan ini 

direkomendasikan dengan adanya pembatas jalan sehingga pejalan kaki 

tidak dapat mengganggu aktivitas kendaraan ataupun sebaliknya, adanya 

jalur kendaraan dengan perkerasan paving block, ini disamping untuk 

kedepannya agar bisa memberikan fungsi pedestrian mall, paving block 

juga dapat meredam laju kendaraan bermotor. 
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2. Faktor keamanan, ruang yang cukup bagi pejalan kaki, direkomendasikan 

dalam penataannya jalur pejalan kaki yang eksisting lebarnya 1,5-2 meter 

dalam rekomendasi ini jalur pejalan kaki dilebarkan menjadi 3 meter 

sebagai ukuran maksimal yang diatur di RTBL kota Pasuruan. 

3. Fasilitas yang menawarkan kesenangan sepanjang pedestrian dan 

tersedianya fasilitas publik yang menyatu dan menjadi elemen pendukung, 

ini direkomendasikan dengan pemberian penataan vegetasi, penambahan 

lampu pejalan kaki dan tempat duduk yang dapat digunakan untuk 

menikmati etalase pertokoan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.134 Layout Rekomendasi Penataan Ruang koridor jalan di Seputar Alun-alun Kota 

Pasuruan  
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Gambar 4.135 Rekomendasi Penataan pada Zona 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.136 Rekomendasi Penataan pada Zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.137 Rekomendasi Penataan pada Zona 3 
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Gambar 4.138 Rekomendasi Penataan pada Zona 4 


