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RINGKASAN 

 

Anggi Arlyan Mentari, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Juli 

2018, Hubungan Jalur Pejalan Kaki dan Activity Support Pada Koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana Kota Malang, Dosen Pembimbing: M. Satya Adhitama. 

 

Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana merupakan akses jalan pelayanan kolektor yang 

menghubungkan dua arteri sekunder di wilayah Malang Bagian Utara. Koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana berfungsi sebagai akses sirkulasi menuju kawasan permukiman, 

pendidikan dan komersial-jasa lainnya yang berada disekitar koridor ini. Adanya aktivitas 

kawasan pendidikan serta akses jalur pelayanan pengumpul antar arteri dan kota pada 

koridor kawasan Jalan Sumbersari-Gajayana ini menarik pendukung aktivitas komersial di 

dalamnya. Lokasi penelitian dilakukan pada Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana Kota 

Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya hubungan jalur pejalan kaki 

dan activity support di kawasan koridor jalan Sumbersari-Gajayana. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif 

dengan pendekatan korelasi untuk melihat adanya hubungan jalur dan sirkulasi pejalan kaki 

dengan activity support yang berada baik secara langsung ataupun tidak langsung di sekitar 

area komersial-jasa dan area pendidikan dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. Objek 

studi yang diamati berupa elemen arsitektural pada fasilitas pendukung jalan yang 

berhubungan dengan jalur pejalan kaki (aksesibilitas jalur pejalan kaki, signages, jalur 

pejalan kaki, dan vegetasi), serta aktivitas pengguna jalan yang berhubungan dengan 

terbentuknya activity support dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. Pengambilan 

sampel difokuskan pada lokasi aktvitas para pejalan kaki menggunakan teknik random 

sampling. 

Dari hasil pembahasan disimpulkan jalur pejalan kaki yang berada dekat ataupun 

berbatasan langsung dengan pusat-pusat kegiatan umum yaitu area komersial dan fasilitas 

umum memiliki jenis kegiatan pejalan kaki dan bentuk activity support yang bervariasi serta 

menyesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut. Semakin lebar dan terdapat perabot lengkap 

dalam fasilitas jalur pejalan kaki maka semakin tinggi jumlah pejalan kaki yang 

menggunakan jalur pejalan kaki sehingga dapat menarik activity support yang semakin 

banyak pada koridor jalan ini Sebagian besar activity support yang terbentuk baik dalam 

pemanfaatan ruang jalur pejalan kaki maupun ruang bangunan sekitar jalur pejalan kaki 

dipengaruhi adanya keberadaan kegiatan perguruan tinggi dan kegiatan komersial. Hal ini 

dikarenakan lokasi activity support tersebut yang memberi kegiatan pejalan kaki terbanyak 

adalah area sekitar sektor komersial khususnya yang banyak terdapat sektor informal dan 

perdagangan serta sektor pendidikan yaitu perguruan tinggi. 

 

 

Kata Kunci: jalur pejalan kaki, activity support, koridor jalan 



SUMMARY 

 

Anggi Arlyan Mentari, Department of Architecture, Faculty of Engineering, University of 

Brawijaya, July 2018, The Correlation of Pedestrian Ways and Activity Support on 

Sumbersari-Gajayana Street in Malang City, Academic Supervisor: M. Satya Adhitama. 

 

The Sumbersari-Gajayana street known as collectors roads services that connecting 

two secondary arterials in the northern part of Malang. Sumbersari-Gajayana street used 

as circulation access to commercial, educational and residential-neighborhood. The 

existence of urban education activities and collectors roads services between arterials and 

sub-districts area in Sumbersari-Gajayana streets attracts commercial activities support 

inside it. The location of the research was conducted on Sumbersari-Gajayana street in 

Malang. The purpose of this study was to determine the relationship between pedestrian 

ways and activity support in the Sumbersari-Gajayana street. 

This research using descriptive-qualitative methodology in Sumbersari-Gajayana 

street. Object studies focused on architectural elements on pedestrian ways (pedestrian 

circulation access, signages, pathways, and vegetation) as well as user activities related to 

activity support within the Sumbersari-Gajayana street. Sampling determination were on 

pedestrian’s location activities using random sampling technique. 

The results of this research is the pedestrian path that was located near or directly 

close to the centers of community spaces such as commercial areas and public facilities has 

various pedestrians activities and forms the activities support from these places. The more 

wide pedestrian ways and the more perfect their facilities, the number of pedestrians who 

use this pedestrian ways was increased and also able to supports enormous activities in this 

neighborhood. Most of activity support that has formed inside pedestrian ways nor in 

neighborhood places around pedestrian ways was the impact of the commercial and 

educational activities. This was caused by the activity support who gave the most 

considerable pedestrians and their activities located next around commercial sectors that 

has many stores and informal sectors inside it. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

1.1.1 Activity support dan koridor jalan dalam suatu kawasan kota 
 

Koridor jalan merupakan jalan yang berfungsi sebagai sebuah ruang penghubung antar 

lingkungan dalam suatu kawasan kota. Koridor jalan terbentuk dari kumpulan ruang 

lingkungan komunitas yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama dan saling terikat 

dengan sistem infrastruktur yang ada (Shibley, et al. 2003, p.51). Adanya koridor jalan 

membuat identitas fungsi guna lahan dan dapat meningkatkan kualitas suatu kawasan kota. 

 
Sirkulasi berfungsi sebagai pengarah dan mempengaruhi pola pengembangan dan 

aktivitas kawasan kota (Pratiwi, et al. 2012). Sirkulasi jalan dan bagian sisinya adalah 

ruang publik yang utama dan bagian yang sangat vital dalam suatu kota. Sirkulasi jalan 

yang menarik pada suatu kawasan akan membuat kawasan kota tersebut menjadi semakin 

atraktif (Jacobs, 1961). Tidak heran pada sepanjang koridor jalan suatu kawasan kota 

aktivitas sangat ramai dan lebih terlihat hidup karena sering dilewati dengan kendaraan dan 

terlihat oleh masyarakat serta memiliki nilai guna lahan yang sangat tinggi sehingga 

mendukung bermunculannya activity support pada suatu koridor jalan. 

 
Peran activity support dalam meningkatkan dan menciptakan kualitas ruang publik kota 

terjadi akibat dari berbagai macam aktivitas dan fungsi kegiatan yang saling berhubungan 

(Rahayu, 2014). Jenis activity support yang tumbuh pada suatu kawasan dipengaruhi oleh 

aktivitas sosial yang terjadi dalam area suatu ruang publik tersebut. (Gehl, 1971). Salah 

satu faktor pendorong tumbuhnya activity support dalam suatu kawasan adalah adanya 

kebutuhan hidup dan aspek ekonomi masyarakat. (Mulyo, 2008). 
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1.1.2 Kawasan pendidikan di koridor Jalan Sumbersari-Gajayana Kota Malang 

 

Sebuah kawasan dapat dikatakan maju bila terdapat sarana pendidikan yang memadai. 

Kota Malang terkenal sebagai kota pendidikan. Terdapat tiga puluh satu lembaga dan 

perguruan tinggi baik negeri dan swasta yang berada di kota Malang yang terkenal seperti 

Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 

Malik Ibrahim Malang, dll. Banyaknya lembaga pendidikan dan sekolah pada suatu kawasan 

perkotaan mempengaruhi daya tarik kota sebagai kawasan pendidikan. Sepanjang tahun 2016 

tercatat jumlah wisatawan domestik yang masuk ke Kota Malang adalah sebanyak 3.987.074 

wisatawan (BPS Kota Malang, 2017) selain menjadi kota pendidikan, Kota Malang juga 

merupakan kota pariwisata karena memiliki udara yang sejuk terdapat wahana rekreasi dan 

kawasan budaya historis seperti bangunan peninggalan bersejarah pada masa penjajahan 

Belanda serta memiliki berbagai macam kuliner khas. 

 

Peran sirkulasi dalam kawasan kota sangat penting karena sirkulasi menjadi awal 

terbentuknya suatu pola aktivitas dikawasan tersebut (Lynch, 1962, p.24) yang bertujuan 

untuk mengendalikan dan menentukan lingkungan perkotaan. Koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana merupakan akses jalan pelayanan kolektor yang menghubungkan dua arteri 

sekunder di wilayah Malang Bagian Utara yaitu Arteri Jalan MT. Haryono dari arah utara 

dan Arteri Jalan Veteran dari arah selatan, selain itu dalam koridor ini terdapat pula 

persimpangan yang menghubungkan ke dalam jalan kolektor lainnya seperti Jl. Simpang 

Gajayana dan jalan lingkungan sebagian kawasan permukiman di sekitar koridor tersebut 

yaitu Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Sumbersari dan Kelurahan Ketawanggede. Koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana ini juga merupakan salah satu akses jalan wisata dari Kota 

Malang menuju Kota Batu. 

 

Dalam koridor jalan Sumbersari-Gajayana ini terdapat pula kawasan pendidikan berupa 

sekolah dan lembaga perguruan tinggi seperti SDN Ketawanggede I dan II, SDN Satu Atap 

Sumbersari, SDS Islam Aisyiyah, SMPN 13, SMAS Muhammadiyah 2, Universitas 

Brawijaya, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Aktivitas 

sirkulasi dalam koridor ini dimulai dari pagi hingga malam hari sepanjang hari. Koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana juga berfungsi sebagai akses sirkulasi menuju kawasan permukiman, 

pendidikan dan komersial-jasa lainnya yang berada disekitar koridor ini. Adanya aktivitas 

kawasan pendidikan serta akses jalur pelayanan pengumpul antar arteri dan kota pada koridor 

kawasan Jalan Sumbersari-Gajayana ini menarik pendukung 
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aktivitas komersial di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 

tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2013-

2033, selain menjadi jalur akses perekonomian antar wilayah di Kota Malang, jaringan 

Jalan Sumbersari-Gajayana menjadi ruas jaringan jalan pelayanan primer (pendidikan, 

perdagangan dan jasa serta wisata budaya) dan sentra perdagangan informal. 

 

Seiring dengan perkembangan kawasan pendidikan yang maju, terjadi pula perubahan 

gaya hidup sosial dan ekonomi masyarakat. Tercatat pada tahun ajaran akademik 

2016/2017 Universitas Brawijaya menerima sebanyak 12.282 mahasiswa, UIN Maulana 

Malik Ibrahim menerima sebanyak 3.434 mahasiswa dari berbagai daerah (BPS Kota 

malang, 2016). Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk dalam satu daerah 

secara semu (Putra, 2014) dikarenakan mahasiswa dari luar daerah akan mendiami suatu 

kawasan secara serentak dalam jangka waktu tertentu namun tidak terdaftar sebagai 

penduduk tetap. Pertumbuhan penduduk ini akan terus menerus bertambah setiap 

tahunnya dan dapat memberi dampak positif maupun negatif pada lingkungan kawasan 

yang ditempati. Pendidikan menjadi sebuah bisnis yang besar, masyarakat urban yang 

tinggal di lingkungan kawasan pendidikan tidak lagi melakukan bisnis atau bekerja di 

gedung perkantoran pusat kota atau gudang industri, masyarakat memanfaatkan peluang 

bisnis dari mahasiswa yang bermukim dengan bekerja di rumah seperti membuka rumah 

kos, persewaan kendaraan, atau membuka toko makanan (mfe.govt.nz:12, 2002). Akibat 

pengaruh suatu aktivitas yang terjadi pada lingkungan dan pola hidup masyarakatnya, 

kawasan yang semula tidak berkembang terjadi pergeseran fungsi lahan (Mulyo:18, 2008) 

dan mengalami peningkatan nilai lahan (Adwitya, 2017). 

 

Koridor Jl. Sumbersari-Gajayana saat ini memiliki potensi yang besar terhadap 

perkembangan lingkungan kawasan di wilayah Kota Malang bagian Utara (Perda Kota 

Malang, 2011). Sebagai ruang pergerakan, sirkulasi pada koridor mempengaruhi langsung 

kualitas lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut yaitu kelangsungan aktivitas komersial 

dan kualitas visual terhadap bentuk fisik dan struktur kawasan (Mulyo:20, 2008). Tingginya 

aktivitas penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh besarnya jumlah mahasiswa yang 

mendiami di sekitar koridor ini mengakibatkan peningkatan volume kendaraan serta 

terbatasnya ruang gerak pejalan kaki yang tidak dapat terhindarkan. Selain itu, keberadaan 

sarana pendidikan menjadi dorongan munculnya activity support untuk pemenuhan 

kebutuhan perkuliahan dan kegiatannya (Adwitya:18, 2017) pada kawasan perkembangan 

Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Malang Utara yang dapat 
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memberikan dampak antara lain mempengaruhi pola penggunaan lahan dan fungsi rumah 

sebagai kegiatan ekonomi (Perda Kota Malang, 2015), peningkatan kepadatan bangunan, 

peningkatan lalu lintas di jalan raya, serta mempengaruhi aktivitas dan kondisi sosial 

masyarakat sekitarnya. 

 

Masalah-masalah yang sering terlihat pada sirkulasi jalan koridor ini baik pada 

aktivitas siang maupun pada malam hari adalah penumpukan kendaraan yang seringkali 

terjadi akibat parkir on street tidak pada tempatnya karena tidak terdapat ruang parkir 

yang memadai, minimnya rambu lalu lintas, serta ukuran badan jalan yang tidak sesuai 

dengan peraturan. Selain itu keberagaman activity support yang muncul akibat tingginya 

aktivitas pengguna jalan dalam koridor ini juga mengganggu sirkulasi pengguna jalan 

seperti adanya lapak pedagang kaki lima (PKL) yang menghalangi ruang pejalan kaki dan 

terlalu dekat dengan bahu jalan, toko atau tempat makan yang tidak memiliki ruang 

parkir off street yang memadai membuat pergerakan arus kendaraan dalam koridor jalan 

ini menjadi tersendat. Melihat kawasan ini merupakan kawasan komersial dan pendidikan 

mayoritas pengguna jalan dalam koridor jalan Sumbersari-Gajayana ini adalah pejalan 

kaki juga tidak luput dari masalah yaitu kurangnya fasilitas pedestrian ways atau jalur 

pejalan kaki serta kurangnya fasilitas penyeberangan yang memadai menjadikan koridor 

jalan ini kurang ramah bagi pejalan kaki. 

 

Dari penjelasan dan permasalahan-permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah kajian yang 

lebih mendalam guna mengetahui adanya hubungan keterkaitan sirkulasi pejalan kaki pada 

jalur pejalan kaki yang menarik terbentuknya activity support yang terjadi pada koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana, dampak apa saja yang ditimbulkan akibat kemunculan activity 

support, permasalahan sarana dan prasarana apa saja yang mempengaruhi kegiatan pengguna 

jalan terutama para pejalan kaki serta perlu diteliti pula karakteristik activity support apakah 

yang paling terlihat mendominasi pada koridor jalan ini yang berfungsi sebagai kawasan 

pendidikan dan akses sirkulasi jalan pelayanan antar kawasan dan kota. 
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1.2 Identifikasi Masalah 
 

Identifikasi masalah yang akan dibahas pada penelitian: 
 

1. Tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi akibat adanya kawasan pendidikan, 

kegiatan perdagangan dan jasa serta akses pelayanan jalan antar kota di koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana. 
 

2. Kegiatan komersial dan jasa yang terjadi dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana sebagian besar dipengaruhi oleh adanya kawasan pendidikan. 
 

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang sirkulasi pengguna jalan dan 

activity support terutama pada fasilitas jalur pejalan kaki dan penyeberangan 

jalan sehingga mengakibatkan keterbatasan ruang gerak. 
 

4. Terdapat arahan dan kebijakan pemerintah mengenai penataan pusat sektor 

perdagangan jasa dan sektor informal sesuai dalam Peraturan Daerah nomor 4 

Kota Malang tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP 

Malang Utara di sepanjang kawasan koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. 

 
 

1.3 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

diungkapkan sebelumnya maka diperoleh rumusan masalah pada penelitian yaitu: 

Bagaimana hubungan antara jalur pejalan kaki terhadap bentuk activity support 

yang terjadi di koridor Jl. Sumbersari-Gajayana? 

 
 

1.4 Batasan Masalah 
 

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar pengamatan dan pembahasan 

yang dilakukan tidak melebar dan prosedurnya sesuai dengan latar belakang, metode, dan 

kajian pustaka yang telah ditetapkan. Berikut adalah batasan masalah pada penelitian ini: 
 

1. Lokus penelitian hanya dilakukan pada koridor Jalan Sumbersari dan Jalan 

Gajayana yang berada pada wilayah kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Batasan 

lingkup area yang diteliti meliputi empat penggal zona Jalan Sumbersari dan Jalan 

Gajayana yang berada dekat dengan kawasan perguruan tinggi dengan panjang 

masing-masing penggal jalan adalah 400 meter. Zona penggal jalan pertama 

dibatasi dari persimpangan Jl. Veteran-Bendungan Sigura-gura hingga 

persimpangan Jl. Sumbersari gang III. Zona penggal jalan kedua dibatasi dari 

persimpangan Jl. Sumbersari gang III hingga persimpangan Jl. Sumbersari gang I. 

Zona penggal jalan ketiga dibatasi dari persimpangan Jl. Sumbersari gang I- 
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hingga persimpangan Jl. Kertosariro. Zona penggal jalan keempat dibatasi dari 

persimpangan Jl. Kertopamuji hingga Jl. Kertoasri. 
 

2. Fokus penelitian yang dikaji adalah sirkulasi pengguna jalan terutama pejalan 

kaki dan activity support yang terletak dekat dengan area komersial dan jasa, 

serta area pendidikan yang berada dan berbatasan langsung di koridor jalan 

Sumbersari-Gajayana. 
 

3. Objek studi yang diamati berupa elemen arsitektural dalam fasilitas pendukung 

jalan yang berhubungan dengan jalur pejalan kaki (aksesibilitas jalur pedestrian, 

signages, pedestrian ways, dan vegetasi), serta aktivitas pengguna jalan yang 

berhubungan dengan terbentuknya activity support dalam koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana. 

 
 

1.5 Tujuan Penelitian 
 

Berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian: Mengetahui adanya hubungan jalur 

pejalan kaki dan activity support di kawasan koridor jalan Sumbersari-Gajayana. 

 

1.6 Kontribusi Studi 
 

Studi penelitian ini ditujukan untuk: 
 

1. Bagi bidang keilmuan arsitektur khususnya bidang ilmu kawasan urban 
 

 Sebagai referensi studi literatur ilmu arsitektur perkotaan yang dapat 

dikembangkan dengan lokasi sama dalam kajian yang berbeda atau lokasi 

berbeda dengan permasalahan yang sama.


2. Bagi pemerintah dan instansi terkait 
 

 Sebagai rujukan pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan 

tata kualitas kawasan kota yang terkait pada Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) BWP Malang Utara.


 Menjadi pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan kebutuhan dan 

memperbaiki kualitas sarana serta prasarana fasilitas jalan terutama untuk para 

pejalan kaki dalam Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana.
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3. Bagi Masyarakat 
 

 Sebagai pembelajaran dan solusi pemecahan permasalahan kepadatan sirkulasi 

yang sering terjadi pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana.


 Meningkatkan kenyamanan para pengguna jalan terutama pejalan kaki yang 

beraktivitas dalam koridor jalan Sumbersari-Gajayana.


 Memberikan kemudahan fasilitas aksesibilitas para pejalan kaki yang 

menggunakan koridor jalan Sumbersari-Gajayana.

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 
 

Pada penelitian ini akan dibahas beberapa bab secara berurutan. Urutan sistematika 

penulisan diuraikan sebagai berikut: 
 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Pada bab ini dikemukakan latar belakang yang mendasari dilakukannya 

penelitian. Latar belakang tersebut mencakup fenomena berupa situasi yang terjadi 

pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana sebagai potensi terbentuknya activity 

support dan tingginya aktivitas pengguna jalan terutama para pejalan kaki pada 

koridor jalan pada kawasan ini yang diakibatkan oleh adanya kegiatan kawasan 

komersial dan jasa, pendidikan, serta akses jalur pelayanan pengumpul antar arteri 

dan kota sehingga mempengaruhi perubahan fisik elemen bangunan disekitar 

kawasan koridor jalan dan menimbulkan permasalahan perkotaan sebagai akibat 

implikasi padatnya aktivitas sirkulasi baik lalu lintas maupun pejalan kaki di 

kawasan koridor jalan Sumbersari-Gajayana. Dari latar belakang tersebut keluarlah 

rumusan masalah penelitian, dibatasi pada batasan masalah dan untuk memperoleh 

tujuan penelitian dan berkontribusi pada keilmuan, instansi maupun masyarakat 

sekitar. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Isi dari bab tinjauan pustaka ini adalah kajian beberapa teori yang berasal dari 

berbagai pustaka maupun sumber-sumber lain berhubungan dengan tema dan 

permasalahan yang terkait pada penelitian. Kajian pustaka yang dibahas mencakup 

berbagai landasan teori, jurnal/literatur, dan peraturan dari bermacam-macam 

sumber yang bertujuan untuk menguatkan fokus penelitian. Selain itu kajian dari 

hasil komparasi dari penelitian terdahulu yang memiliki informasi yang sama juga 

turut disertakan untuk dibandingkan sebagai masukan dalam penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

Bab ini menjelaskan mengenai untuk mendapatkan data dan mengolah data 

tersebut dengan suatu metode dan teknik penelitian yang akan digunakan. Metode 

umum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. bab ini dijelaskan pula tahapan metode pengumpulan data dari variabel 

penelitian yang telah disusun serta tahapan metode pengolahan data tersebut untuk 

mempermudah penjabaran di bab berikutnya. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini mengolah hasil pengumpulan data dengan menguraikan analisis 

data secara menyeluruh yang dikaitkan dengan teori-teori yang telah dijelaskan 

pada Bab Tinjauan Pustaka. Pembahasan dimulai dengan penjabaran mengenai 

wilayah studi pada gambaran umum, kemudian dilanjutkan mengidentifikasi 

karakteristik eksisting jalur pejalan kaki, aktivitas terkait pejalan kaki, activity 

support dalam wilayah studi. Setelah melakukan identifikasi kemudian dilakukan 

pembahasan mengenai analisis jalur pedestrian dan sirkulasi pejalan kaki 

menggunakan teknik person-centered mapping dan analisis activity support 

menggunakan teknik place-centered mapping. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan, dengan menyimpulkan hasil analisis 

penelitian serta rekomendasi yang telah diperoleh. Kesimpulan yang dihasilkan adalah 

hasil sintesis dari hubungan jalur pejalan kaki dan activity support di koridor Jl. 

Sumbersari-Gajayana serta rekomendasi pengembangannya dalam kawasan kota. 

 

1.8 Kerangka Pemikiran 
 

Kerangka pemikiran merupakan rangkuman mengenai isi bab I yang disajikan 

dalam bentuk tabulasi dengan alur yang dimulai dari latar belakang dan rumusan masalah, 

tujuan penelitian, hingga manfaat penelitian yang bertujuan untuk mempermudah 

pemahaman mengenai isi bab I untuk penyusunan pada bab berikutnya. Kerangka 

pemikiran dapat dilihat dalam diagram bagan pada halaman berikut: 
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 Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana berfungsi sebagai akses sirkulasi 

menuju kawasan permukiman, pendidikan dan komersial-jasa yang 

berada di sekitarnya serta akses jalur wisata menuju Kota Batu.

 Adanya kawasan pendidikan dan komersial jasa dalam koridor jalan 

Sumbersari-Gajayana mempengaruhi citra dan daya tarik kawasan 

tersebut sehingga mengalami kepadatan penduduk, tingginya aktivitas 

pengguna jalan, peningkatan lalu lintas kendaraan, dan peningkatan 

activity support di koridor tersebut.





 Kegiatan komersial dan jasa yang terjadi dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana sebagian besar dipengaruhi oleh adanya kawasan pendidikan.

 Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang sirkulasi pengguna 

jalan dan activity support terutama pada fasilitas jalur pejalan kaki dan 

penyeberangan jalan sehingga mengakibatkan keterbatasan ruang gerak.

 Terdapat arahan dan kebijakan pemerintah mengenai penataan pusat 

sektor perdagangan jasa dan sektor informal sesuai dalam Peraturan 

Daerah nomor 5 Kota Malang tahun 2015-2035 tentang Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) BWP Malang Utara di sepanjang kawasan koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana.

 
 

 

Bagaimana hubungan antara jalur pejalan kaki terhadap bentuk activity 

support yang terjadi di koridor Jl. Sumbersari-Gajayana? 

 

 

 Lokus penelitian hanya dilakukan pada koridor Jalan Sumbersari dan 

Jalan Gajayana yang berada pada wilayah kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang.

 Fokus penelitian yang dikaji adalah sirkulasi pengguna jalan terutama 

pejalan kaki di jalur pejalan kaki dan activity support yang terletak dekat 

dengan area komersial dan jasa, serta area pendidikan yang berada dan 

berbatasan langsung di koridor jalan Sumbersari-Gajayana.

 Objek studi yang diamati berupa elemen arsitektural dalam fasilitas 

pendukung jalan yang berhubungan dengan jalur pejalan kaki, serta 

aktivitas pengguna jalan yang berhubungan dengan terbentuknya activity 

support dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana.

 
 
 

Mengidentifikasi dan menganalisis adanya hubungan jalur pejalan kaki dan 

bentuk activity support di kawasan koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. 

 

 

Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat khususnya yang 

berada di koridor Jl. Sumbersari-Gajayana, Perencana dan Perancang Kota, 

Pemerintah Kota Malang, dan pengembangan keilmuan di bidang arsitektur 

perkotaan. 

 

Gambar 1.1 Diagram Kerangka Pemikirian 



10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Halaman ini sengaja dikosongkan - 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori Mengenai Pejalan Kaki 

     Dalam Permen PU nomor 03/PRT/M/2014 yang dimaksud dengan pejalan kaki 

adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Terdapat beberapa karakteristik 

pejalan kaki yang berperan dalam tingkat pelayanan prasarana dan sarana jaringan pejalan 

kaki yang menjadi dasar perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, yaitu: 

1. Karakteristik fisik pejalan kaki 

     Karakteristik ini dipengaruhi oleh dimensi tubuh manusia dan daya gerak yang 

digunakan untuk mengetahui kebutuhan ruang bagi gerakan normal manusia. 

Kemampuan fisik pejalan kaki berhubungan dengan jarak tempuh yang mampu 

dijalani. Hal-hal yang mempengaruhi jauhnya jarak berjalan kaki yaitu: 

a. Motif, 

Motif yang kuat dalam berjalan kaki dapat mempengaruhi orang untuk 

berjalan lebih lama atau jauh. Motif rekreasi mempunyai jarak yang relatif lebih 

pendek, sedangkan motif berbelanja dapat dilakukan lebih dari 2 jam dengan 

jarak sampai 2,5 km tanpa disadari sepenuhnya oleh pejalan kaki. 

b. Kenyamanan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan jenis aktivitas, 

Cuaca yang buruk akan mengurangi keinginan orang berjalan. Di indonesia, 

dengan cuaca yang panas orang hanya ingin menempuh 400 meter, sedangkan 

untuk aktivitas berbelanja membawa barang, keinginan berjalan tidak lebih dari 

300 meter. 

c. Ketersediaan fasilitas kendaraan umum, 

Ketersediaan fasilitas kendaraan umum yang memadai dalam hal 

penempatan penyediaannya akan mendorong orang untuk berjalan lebih jauh 

dibandingkan dengan apabila tidak tersedia fasilitas ini secara merata. 
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d. Pola guna lahan dan kegiatan, 

Berjalan di pusat perbelanjaan terasa menyenangkan sampai dengan jarak 

500 meter. Lebih dari jarak ini diperlukan fasilitas lain yang dapat mengurangi 

kelelahan orang berjalan, misalnya adanya tempat duduk dan kios makanan/ 

minuman. 

2. Karakteristik perilaku pejalan kaki, 

     Perilaku pejalan kaki dapat menyebabkan bertambahnya ruang untuk pejalan 

kaki. Perilaku dimaksud antara lain pejalan kaki yang membawa payung, keranjang 

belanja bagi wanita, atau kebiasaan untuk berjalan bersama sambil berbincang 

dalam jalur pejalan kaki membutuhkan tambahan lebar jalur pejalan kaki (Permen 

PU nomor 03/PRT/M/2014). 

 

2.2 Tinjauan standar dan kebijakan mengenai jalur pejalan kaki 

2.2.1 Pengertian jalur pejalan kaki 

      Prasarana jaringan pejalan kaki adalah fasilitas utama berupa jaringan yang 

disediakan untuk pejalan kaki. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang 

terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana 

pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.  

     Dalam Undang-undang nomor 38 tahun 2004 dijelaskan untuk keselamatan, 

keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, 

sebuah jalan wajib dilengkapi fasilitas pendukung jalan salah satunya adalah jalur pejalan 

kaki. Jalur Pejalan Kaki alah satu sarana pendukung untuk kegiatan transportasi yang 

berfungsi untuk kegiatan berjalan dan penyeberangan bagi pejalan kaki, tanpa mengganggu 

kelancaran kendaraan yang melalui ruas jalan yang ingin diseberangi (Dishub Kota 

Malang, 2016). Berikut adalah yang termasuk fasilitas pejalan kaki adalah tempat 

penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas yaitu: 

a. Trotoar (pedestrian ways), 

     Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan 

dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan 

pejalan kaki yang bersangkutan (Permen PU nomor 03/PRT/M/2014). 
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b. Jalur Penyeberangan, 

     Berupa zebra cross atau dinyatakan dengan marka berupa 2 garis utuh 

melintang jalur lalu lintas dan/atau berupa rambu perintah yang menyatakan 

tempat penyeberangan pejalan kaki. 

     Fasilitas pendukung jalur pejalan kaki yang dibangun harus memenuhi persyaratan 

yang dijabarkan dalam tabel berikut: 

 

Jenis Fasilitas Syarat-syarat 

Penyeberangan 

Jalan 
 memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter 

 Ketinggian jembatan penyeberangan bagian paling bawah 

sekurang-kurangnya 5,00 meter dari atas permukaan jalan. 

Penerangan jalan 

 ditempatkan ditepi sebelah kiri jalur lalu lintas menurut arah lalu 

lintas atau di pulau lalu lintas; 

 jarak tiang penerangan jalan sekurang- kurangnya 0,60 meter dari 

tepi jalur lalu lintas; 

 tinggi bagian yang paling bawah dari lampu penerangan jalan 

sekurang-kurangnya 5,00 meter dari permukaan jalan. 

Jalur pejalan 

kaki/trotoar 

(pedestrian ways) 

 lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang 

melalui atau menggunakan trotoar tersebut 

 memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter 

dari permukaan trotoar. 

 

 

2.2.2 Bagian-bagian jalur pejalan kaki 

      Amenitas adalah jalur pendukung ruang pejalan kaki yang dapat dimanfaatkan 

untuk peletakan fasilitas ruang pejalan kaki. Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas 

pendukung pada jaringan pejalan kaki yang dapat berupa bangunan pelengkap petunjuk 

informasi maupun alat penunjang lainnya yang disediakan untuk meningkatkan 

kenyamanan dan keamanan pejalan kaki (Permen PU nomor 03/PRT/M/2014). 

 

 

Sumber: Dinas Perhubungan (1993) 

Tabel 2.1 

Syarat fasilitas pendukung jalur pejalan kaki 
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      Ruas pejalan kaki adalah area yang diperuntukkan untuk pejalan kaki dan fasilitas 

penunjangnya yang terdiri atas jalur bagian depan gedung, jalur pejalan kaki, dan jalur 

perabot jalan. Ruang bebas jalur pejalan kaki adalah ruang yang disediakan untuk pejalan 

kaki yang membentuk suatu jaringan dan tidak boleh terganggu oleh aktivitas lainnya. 

(Permen PU nomor 03/PRT/M/2014) 

2.2.3 Sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki 

 Sarana jaringan pejalan kaki terdiri atas penyeberangan jalan, perabot jalan, jalur 

pemandu dan jalur hijau (Permen PU nomor 03/PRT/M/2014).  

1. Penyeberangan Jalan, 

     Penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dalam mendukung aktivitas 

pusat-pusat kegiatan membutuhkan keterhubungan dengan prasarana jaringan 

pejalan kaki lain yang berseberangan melalui penyediaan penyeberangan 

sebidang, jembatan penyeberangan, atau terowongan penyeberangan. 

Penyeberangan adalah fasilitas yang menghubungkan antar ruang pejalan kaki 

yang berseberangan. Penyediaan penyeberangan bertujuan agar jalur pejalan 

kaki yang ada tidak terputus serta untuk memudahkan dalam pergantian jalur 

yang berbeda (Permen PU nomor 03/PRT/M/2014). Ketentuan penyediaan 

penyeberangan untuk pejalan kaki dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penyeberangan Zebra Cross, 

     Penyeberangan zebra cross merupakan fasilitas penyeberangan bagi 

pejalan kaki sebidang yang dilengkapi marka untuk memberikan batas 

dalam melakukan lintasan. Ketentuan penyediaan penyeberangan zebra 

cross yaitu sebagai berikut: 

1) Terletak pada kaki persimpangan jalan tanpa atau dengan alat pemberi 

isyarat lalu-lintas, 

2) Pemberian waktu penyeberangan bagi pejalan kaki menjadi satu 

kesatuan dengan lampu pengatur lalu lintas persimpangan pada 

persimpangan yang memiliki lampu pengatur lalu lintas, 

3) Apabila terletak pada kaki persimpangan jalan tanpa alat pemberi isyarat 

lalulintas, maka kriteria batas kecepatan kendaraan bermotor adalah < 

40 km/jam. 
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b. Penyeberangan pelikan, 

     Fasilitas untuk penyeberangan pejalan kaki sebidang yang dilengkapi 

dengan marka dan lampu pengatur lalu lintas (Permen PU nomor 

03/PRT/M/2014). Ketentuan penyediaan penyeberangan pelikan yaitu 

sebagai berikut: 

1) Terletak pada ruas jalan dengan jarak minimal 300 meter dari 

persimpangan, 

2) Pada jalan dengan kecepatan operasional rata-rata lalu lintas kendaraan 

> 40 km/jam 

c. Signage untuk penyeberangan pejalan kaki, 

1) Zebra cross, yaitu marka berupa garis-garis utuh yang membujur 

tersusun melintang pada jalur lintas; 

2)  Marka 2 (dua) garis utuh melintang jalur kendaraan bermotor. 

d. Perletakan penyeberangan jalan, etentuan teknis penempatan lokasi 

penyeberangan adalah sebagai berikut: 

1) Lokasi penyeberangan memungkinkan untuk mengarahkan pejalan kaki 

menyeberang pada satu lokasi, 

2) Merupakan rute yang aman bagi anak-anak sekolah untuk menyeberang 

jalan, 

3) Berada pada kawasan dengan konsentrasi pejalan kaki yang 

menyeberang cukup tinggi. 

4) Dilengkapi dengan rambu-rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas dengan 

penerangan yang cukup, memiliki jarak pandang yang cukup baik bagi 

pengendara bermotor maupun pejalan kaki, 

Perletakan kelengkapan fasilitas untuk sarana penyeberangan jalan dapat dilihat dalam 

gambar pada halaman berikut:  
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2. Perabot Jalan 

Perabot Jalan adalah salah satu sarana pendukung jalur pejalan kaki yang 

ditempatkan pada sepanjang jalur pejalan kaki dan penyediaannya disesuaikan dengan 

fungsi kawasan (Permen PU nomor 03/PRT/M/2014). Perabot jalan yang utama 

biasanya berupa penerangan jalan, tempat sampah, dan signages.  

a. Lampu penerangan jalan, 

Lampu penerangan terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan 

jarak antarlampu penerangan yaitu 10 meter. Lampu penerangan dibuat dengan 

tinggi maksimal 4 meter serta menggunakan material yang memiliki durabilitas 

tinggi seperti metal dan beton cetak. 

b. Tempat Sampah, 

Tempat sampah terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan jarak 

antartempat sampah yaitu 20 meter. Tempat sampah dibuat dengan dimensi 

sesuai kebutuhan, serta menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi 

seperti metal dan beton cetak. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Perletakan Penyeberangan Jalan 

Sumber: Dublin's Department for Transport, Tourism and Sport (2013) 
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c. Signages (marka), 

Marka, perambuan, dan papan informasi terletak di luar ruang bebas jalur 

pejalan kaki, pada titik interaksi sosial, dan pada jalur pejalan kaki dengan arus 

padat. Marka, perambuan, dan papan informasi disediakan sesuai dengan 

kebutuhan, serta menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi dan 

tidak menimbulkan efek silau. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jalur Pemandu 

Jalur Pemandu adalah bagian dari jalur pejalan kaki yang berfungsi memandu 

tuna netra untuk berjalan dengan memanfaatkan ubin pengarah dan tekstur ubin 

peringatan terhadap situasi di sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra. 

4. Jalur Hijau 

Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya 

yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan. 

Jalur hijau ditempatkan pada jalur amenitas dengan lebar 150 centimeter dan bahan 

yang digunakan adalah tanaman peneduh. Penjelasan jalur hijau dalam bentuk gambar 

ditunjukkan pada halaman berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Bentuk Signage 

Sumber: Permen PU no. 03 (2014) 
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2.2.4 Fungsi sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki 

     Prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki secara umum berfungsi untuk mem-

berikan fasilitas pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, 

lancar, aman, nyaman, dan mandiri termasuk bagi pejalan kaki dengan keterbatasan fisik 

(Permen PU nomor 03/PRT/M/2014). Fungsi prasarana dan sarana pejalan kaki dijelaskan 

pada halaman sebagai berikut yaitu: 

1. Jalur penghubung antar pusat kegiatan, blok ke blok, dan persil ke persil di 

kawasan perkotaan,  

2. Pendukung keindahan dan kenyamanan kota. 

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki selain 

bermanfaat untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki untuk berjalan 

kaki dari suatu tempat ke tempat yang lain juga bermanfaat untuk: 

- Merangsang berbagai kegiatan ekonomi untuk mendukung perkembangan 

kawasan, 

- Bisnis yang menarik, 

- Menghadirkan suasana dan lingkungan yang khas, unik, dan dinamis; 

- Menumbuhkan kegiatan yang positif sehingga mengurangi kerawanan 

lingkungan termasuk kriminalitas, 

- Mengendalikan tingkat pelayanan jalan, 

- Mengurangi kebisingan, 

- Mengurangi kemacetan lalu lintas. 

 

 

 

Gambar 2.6 Jalur Hijau 

Sumber: Permen PU no. 03 (2014) 
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2.2.5 Kriteria prasarana jaringan pejalan kaki 

Jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman, dan manusiawi di kawasan perkotaan 

merupakan komponen penting yang harus disediakan untuk meningkatkan keefektifan 

mobilitas warga di perkotaan (Permen PU nomor 03/PRT/M/2014). Kriteria prasarana 

jaringan pejalan kaki yang ideal berdasarkan berbagai pertimbangan terutama kepekaan 

pejalan kaki yaitu sebagai berikut: 

1. Menghindarkan kemungkinan kontak fisik dengan pejalan kaki lain dan 

berbenturan/beradu fisik dengan kendaraan bermotor; 

2. Menghindari adanya jebakan seperti lubang yang dapat menimbulkan bahaya; 

3. Mempunyai lintasan langsung dengan jarak tempuh terpendek; 

4. Menerus dan tidak ada rintangan; 

5. Memiliki fasilitas penunjang, antara lain bangku untuk melepas lelah dan lampu 

penerangan; 

6. Melindungi pejalan kaki dari panas, hujan, angin, serta polusi udara dan suara; 

7. Meminimalisasi kesempatan orang untuk melakukan tindak kriminal; 

8. Mengharuskan dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk pejalan kaki 

dengan berbagai keterbatasan fisik, antara lain menggunakan perencanaan dan 

desain universal. 

Kriteria prasarana jaringan pejalan kaki tersebut penting diterapkan di seluruh kota 

atau karakter wilayah berdasarkan aspek-aspek normatif, antara lain keamanan, 

kenyamanan, dan keselamatan. 

1. Prinsip prasarana jaringan pejalan kaki yaitu sebagai berikut: 

2. Memudahkan pejalan kaki mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, 

3. Menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan adanya konektivitas dan 

kontinuitas, 

4. Menjamin keterpaduan, baik dari aspek penataan bangunan dan lingkungan, 

5. Aksesilibitas antar lingkungan dan kawasan, maupun sistem transportasi, 

6. Mempunyai sarana ruang pejalan kaki untuk seluruh pengguna termasuk pejalan 

kaki dengan berbagai keterbatasan fisik, 

7. Mempunyai kemiringan yang cukup landai dan permukaan jalan rata tidak naik 

turun, 
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8. Memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mudah untuk 

digunakan secara mandiri, 

9. Mempunyai nilai tambah baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan bagi 

pejalan kaki, 

10. Mendorong terciptanya ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, seperti 

olahraga,interaksi sosial, dan rekreasi, 

11. Menyesuaikan karakter fisik dengan kondisi sosial dan budaya setempat, seperti 

kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, serta warisan dan nilai yang 

dianut terhadap lingkungan. 

 

2.2.6 Kebutuhan ruang gerak pejalan kaki  

 Dalam Permen PU nomor 03/PRT/M/2014 untuk menerapkan perencanaan 

prasarana jaringan pejalan kaki perlu memperhatikan kebutuhan ruang jalur pejalan kaki, 

antara lain berdasarkan dimensi tubuh manusia, ruang jalur pejalan kaki berkebutuhan 

khusus, ruang bebas jalur pejalan kaki, jarak minimum jalur pejalan kaki dengan bangunan, 

dan kemiringan jalur pejalan kaki 

1. Kebutuhan Ruang Pejalan Kaki Berdasarkan Dimensi Tubuh Manusia 

     Kebutuhan ruang jalur pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan dihitung 

berdasarkan dimensi tubuh manusia. Dimensi tubuh yang lengkap berpakaian 

adalah 45 cm untuk tebal tubuh sebagai sisi pendeknya dan 60 cm untuk lebar 

bahu sebagai sisi panjangnya. Berdasarkan perhitungan dimensi tubuh manusia, 

kebutuhan ruang minimum pejalan kaki: 

- Tanpa membawa barang dan keadaan diam yaitu 0,27 m2; 

- Tanpa membawa barang dan keadaan bergerak yaitu 1,08 m2; dan 

- Membawa barang dan keadaan bergerak yaitu antara 1,35 m2 -1,62 m2. 

Kebutuhan ruang minimum untuk berdiri, bergerak, dan membawa barang dapat dilihat 

pada gambar pada halaman berikut: 
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Kebutuhan ruang minimum untuk berdiri, bergerak, dan membawa barang dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 2.7 Kebutuhan ruang gerak minimum pejalan kaki 

Sumber: Permen PU no. 03 (2014) 

(b) Posisi diam 

 

(a) Posisi berdiri dan berjalan 

 

(c) Posisi bergerak membawa barang 

 

Gambar 2.8 Kebutuhan ruang gerak minimum pejalan kaki 

Sumber: Permen PU no. 03 (2014) 
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2. Ruang Bebas Jalur Pejalan Kaki, 

     Perencanaan dan perancangan jalur pejalan kaki harus memperhatikan ruang 

bebas. Ruang bebas jalur pejalan kaki memiliki kriteria sebagai berikut: 

- Memberikan keleluasaan pada pejalan kaki; 

- Mempunyai aksesibilitas tinggi; 

- Menjamin keamanan dan keselamatan; 

- Memiliki pandangan bebas terhadap kegiatan sekitarnya maupun koridor jalan 

keseluruhan; dan mengakomodasi kebutuhan sosial pejalan. 

     Spesifikasi ruang bebas jalur pejalan kaki ini yaitu sebagai berikut: 

- Memiliki tinggi paling sedikit 2.5 meter; 

- Memiliki kedalaman paling sedikit 1 meter; dan 

- Memiliki lebar samping paling sedikit dari 0.3 meter. 

 

3. Jarak Minimum Jalur Pejalan Kaki dengan Bangunan, 

     Jaringan pejalan kaki di perkotaan dapat berfungsi untuk berbagai tujuan yang 

beragam. Secara umum ruas pejalan kaki di depan gedung terdiri dari jalur bagian 

depan gedung, jalur pejalan kaki, dan jalur perabot jalan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Kebutuhan ruang gerak minimum pejalan kaki 

Sumber: Permen PU no. 03 (2014) 
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Jaringan pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian baik dengan jalur kendaraan 

bermotor ataupun dengan jalur perabot jalan. Perbedaan tinggi maksimal antara jalur 

pejalan kaki dan jalur kendaraan bermotor adalah 20 cm, sementara perbedaan ketinggian 

dengan jalur hijau 15 cm. 

 

 

2.2.7 Pemanfaatan Prasarana Jaringan Pejalan Kaki 

Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah aktivitas 

penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki baik oleh pejalan kaki maupun pengguna lain yang 

diperbolehkan. Prasarana jaringan pejalan kaki adalah ruang publik. Pemanfaatan 

prasarana jaringan pejalan kaki yang diperkenankan berdasarkan jenis kegiatan yaitu 

pemanfaatan fungsi sosial dan/atau ekologis (taman/jalur hijau) sepanjang tidak 

mengganggu fungsi utama prasarana pejalan kaki. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan 

kaki diperkenankan untuk bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal (KUKF) 

dan tempat makan café atau restoran, pameran, penyediaan jalur hijau (peneduh), dan 

penyediaan sarana pejalan kaki (perabot jalan) dan jaringan utilitas (tiang listrik, gardu, 

kabel, dll) dengan ketentuan pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dapat dilihat 

dalam tabel pada halaman berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Jarak minimum jalur pejalan kaki dengan bangunan 

Sumber: Permen PU no. 03 (2014) 
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Aktivitas Lain yang 

Diperbolehkan 
Kriteria Persyaratan Pemanfaatan 

Kegiatan bersepeda  Lebar badan jalan tidak memungkinkan jalur bersepeda 

dikembangkan di badan jalan. 

 Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 5 meter yang 

digunakan untuk bersepeda memiliki lebar maksimal 3 

meter, 

Interaksi Sosial  Tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki. 

 Dilengkapi sarana penunjang terutama pada area yang 

ditetapkan sebagai tempat istirahat bagi pejalan kaki. 

Kegiatan Usaha Kecil 

Formal (KUKF) dan tempat 

makan café atau restoran 

 

Aktivitas Pameran di 

Ruang Terbuka 

 Jarak bangunan ke area berdagang adalah 1,5 – 2,5 meter, 

agar tidak menganggu sirkulasi pejalan kaki. 

 Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 5 meter yang 

digunakan untuk area berjualan memiliki lebar maksimal 3 

meter, 

 Pembagian waktu penggunaan jalur pejalan kaki untuk jenis 

KUKF tertentu, diperkenankan di luar waktu aktif 

gedung/bangunan di depannya. 

 Tidak berada di sisi jalan arteri baik primer maupun 

sekunder dan kolektor primer dan/atau tidak berada di sisi 

ruas jalan 

Aktivitas Penyediaan Jalur 

Hijau (peneduh) 

 Luasan/Lebar jaringan pejalan kaki memungkinkan untuk 

aktivitas ini. 

 Ditempatkan di ruang bebas jalur pejalan kaki. 

Aktivitas Penyediaan 

Sarana Pejalan Kaki 

(perabot jalan) dan Jaringan 

Utilitas (tiang listrik, gardu, 

kabel dll) 

 Luasan/Lebar jaringan pejalan kaki memungkinkan untuk 

aktivitas ini. 

 Ditempatkan di ruang bebas jalur pejalan kaki. 

 Dapat ditempatkan di jalur hijau. 

Sumber: Permen PU no. 3  (2014) 

Tabel 2.2 

Persyaratan Pemanfaatan Jalur Pejalan Kaki 
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2.3 Kajian Teori Mengenai Activity Support 

2.3.1 Tinjauan pemanfaatan ruang publik 

 Menurut Darmawan (2007) aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup 

haruslah memperhatikan daya dukung lingkungan disekitarnya. Perancangan kota pada 

dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang kawasan kota agar aktivitas kehidupan 

manusia dan lingkungan disekitarnya dapat berkembang secara harmonis. Terdapat tiga 

unsur penting dalam penataan ruang kawasan kota yang merupakan satu kesatuan dan 

saling berkaitan yakni: 

1. Manusia dengan aktivitasnya, 

2. Lingkungan dan alam sebagai tempat, 

3. Pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan tersebut. 

Proses pemanfaatan ruang yang terjadi haruslah bersifat terbuka, efektif, dan 

partisipatif sehingga dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. 

Alur proses pemanfaatan ruang dijelaskan dalam gambar pada halaman berikut: 

Gambar 2.11 Area pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk kegiatan usaha kecil formal 

Sumber: Permen PU no. 03 (2014) 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang publik merupakan salah satu wadah (Haryadi, et al. 2010) dan pendukung 

kegiatan manusia dalam perancangan kota yang harus dipertimbangkan. Ruang publik 

secara tidak langsung sangat mendorong perkembangan yang ada pada kawasan tersebut. 

Ruang publik yang menarik akan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat luas dengan 

berbagai tingkat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, tingkat pendidikan, umur, atau tujuan 

yang berbeda. Darmawan (2007) juga menjelaskan kriteria pokok ruang publik menjadi 

tiga macam yaitu sebagai berikut: 

A. Bermakna, 

     Reaksi manusia terhadap lingkungannya tergantung kepada makna lingkungan 

yang ditangkap manusia (Haryadi, et al. 2010). Dapat memberikan makna atau arti 

bagi masyarakat secara individual maupun kelompok. 

B. Responsif, 

     Tanggap terhadap semua keinginan pengguna dan dapat menakomodasi 

kegiatan yang ada pada ruang publik. 

C. Kemerataan, 

     Dapat menerima kehadiran berbagai lapisan masyarakat dengan bebas tanpa ada 

diskriminasi. 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Hubungan Struktur Unsur kota menurut Darmawan 

Sumber: Peranan Ruang Publik Dalam Perancangan Kota (2007) 
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2.3.2 Tinjauan mengenai teori aktivitas dalam pemanfaatan ruang publik 

Menurut Haryadi (2010) kajian ruang publik dalam ilmu arsitektur lingkungan dan 

perilaku mempunyai beberapa komponen yang perlu diperhatikan yaitu: 

a. Elemen fixed (tetap) seperti dinding, kolam, dan atap, dll. 

b. Elemen semi-fixed (semi tetap) seperti perabot, kendaraan dll. 

c. Elemen non-fixed (tidak tetap) seperti kegiatan pengguna, tampilan, bentuk, dll. 

Interaksi antara suatu kegiatan dengan tempat dan waktu yang spesifik disebut 

dengan setting perilaku (behavioral setting). Tujuan adanya behavioral setting adalah 

untuk mengidentifikasi dan mengukur pola perilaku spesifik yang terkait dengan unsur fisik 

suatu tempat yang muncul secara konstan pada satu situasi tertentu.  

Aktivitas manusia dalam ruang publik sering dikaitkan dengan kegiatan pejalan 

kaki dan wayfinding. Sebuah aktivitas dalam suatu kawasan merupakan hasil dari sebuah 

bentuk kontak kegiatan sosial masyarakat yang memanfaatkan ruang yang sama, yang 

secara tidak langsung didukung dengan kondisi waktu dan tempat tertentu (Gehl, 1936). 

Menurut Gehl (1936) aktivitas fisik pada lingkungan ruang publik di luar ruangan suatu 

kawasan kota dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: 

1. Kegiatan Utama (Necessary activity), 

     Kegiatan ini sangat wajib untuk dilakukan dan biasanya terus dilakukan 

berulang-ulang setiap hari, contohnya adalah pergi bekerja, pergi sekolah, pergi 

berbelanja, menunggu bis, dll. 

2. Kegiatan Pilihan (Optional activity), 

     Kegiatan ini dilakukan jika diikuti dengan dukungan keinginan dan kondisi 

waktu melakukan yang memungkinkan, contohnya adalah berkumpul, bermain, 

dll. 

3. Kegiatan Sosial (Social activity), 

     Segala bentuk kegiatan yang memerlukan keberadaan orang lain di ruang 

publik. Social activity dapat berupa kegiatan kontak aktif seperti kegiatan 

berbicara, mengucapkan salam, bersenda gurau atau kegiatan kontak pasif 

seperti hanya melihat-lihat, hanya mendengar, dll. 
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Ruang publik yang berhasil adalah ruang publik yang mendukung dan memfasilitasi 

seluruh kegiatan didalamnya (Carmona et  al., 2010, p.165). Menurut Carr et al. (1992) terdapat 

lima kriteria pokok kualitas perancangan ruang publik yang dapat menarik perhatian dan 

memenuhi kebutuhan kegiatan pengguna didalamnya yaitu: 

1. Comfort, 

     Kenyamanan ditandai dengan lama waktu orang tinggal atau berkegiatan dalam 

ruang publik tersebut. Ukuran rasa nyaman tersebut dipengaruhi oleh: 

- Faktor lingkungan seperti kondisi cuaca, kondisi alam, dll.,  

- Faktor fisik seperti kondisi fasilitas dan pendukung lainnya, 

- Faktor sosial meliputi kondisi karakter dan fenomena yang terjadi dalam ruang 

publik 

- Faktor psikologis meliputi suasana dan keadaan dalam ruang publik 

2. Relaxation, 

     Unsur relaksasi pada ruang publik melibatkan pandangan, pikiran dan perasaan 

penggunanya yang dapat ditandai dengan adanya setting lingkungan elemen 

alamiah seperti keberadaan vegetasi, sungai, danau, dll., atau elemen buatan seperti 

lalu lintas kendaraan. 

3. Passive engagement with environment, 

     Merupakan keterlibatan pengguna secara pasif dalam suatu lingkungan ruang 

publik. Passive engagements dapat ditandai dengan interaksi fisik dimana pengguna 

tidak perlu terlibat langsung dalam aktivitas lingkungan tersebut seperti  contoh 

adalah duduk, berdiri, berjalan, melihat-lihat, dll, (Carmona et al., 2010, p.66) dan 

fasilitas yang mendukung passive engagements dapat berupa kolam air mancur, 

tempat duduk, trotoar dll. (Whyte, 1980) 

4. Active engagement with environment, 

     Keterlibatan pengguna secara aktif atau langsung dalam suatu ruang publik. 

Active engagements memberi kesempatan pengguna untuk saling terlibat interaksi 

fisik, pertemuan serta menjalin kontak sosial terhadap sesamanya (Carmona et al., 

2010: 166). Fasilitas pendukung active engagements dapat berupa tempat duduk, 

kaki lima, street furnitures, sculptures, kolam air mancur, dll. (Whyte, 1980) 
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5. Discovery, 

     Discovery adalah suatu temuan kondisi dalam suatu ruang publik dimana 

pengguna akan mendapatkan pengalaman yang baru, lebih atau berbeda dari 

kegiatan/rutinitas pada biasanya. Discovery sangat bergantung pada keragaman dan 

kesempatan dalam suatu ruang publik. Discovery dalam suatu ruang publik dapat 

berupa acara festival, bazaar, pameran, obral/promosi toko, dll. yang 

diselenggarakan hanya dalam waktu tertentu. 

     Pola dan kerangka aktvitas yang terjadi pada suatu ruang publik dapat 

diidentifikasi dengan keterlibatan aktvitas aktif maupun pasif. Menurut Jacobs (1961) 

terdapat dua prinsip yang dapat menentukan indikator dan rentang suatu aktivitas di dalam 

ruang publik yaitu: 

1. Vitality, 

     Vitalitas dapat ditentukan dengan jumlah kehadiran pengguna dan kegiatan yang 

aktif terjadi dalam suatu ruang publik yang diukur dengan waktu mulai pagi hingga 

malam hari. Keberadaan vitalitas sangat bergantung dengan kondisi sosial, ekonomi, 

budaya dalam kawasan tersebut sehingga dapat menghasilkan beragam kegiatan yang 

dapat meningkatkan kualitas dan kualitas pada kawasan ruang publik tersebut. 

2. Diversity 

     Keberagaman kegiatan dalam ruang publik dapat menentukan jumlah kepadatan 

penduduk dalam kawasan suatu ruang publik. Keberagaman kegiatan berdasarkan 

jenisnya dapat dibagi menjadi keberagaman primer dan sekunder yaitu: 

- Keberagaman primer, 

     Keberagaman primer bertujuan untuk menarik perhatian pengguna seperti 

contoh kantor, industri, rekreasi, pendidikan, tempat tinggal, komersial, dll. 

- Keberagaman sekunder 

     Sedangkan keberagaman sekunder bertujuan untuk mendukung 

keberagaman primer seperti contoh jalan raya, trotoar, parkir, dll. 
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2.3.3 Tinjauan teori activity support dalam elemen perancangan kota 

     Elemen perancangan kota tidak terbatas hanya pada identifikasi elemen fisik 

saja namun juga perlu identifikasi fenomena non fisik yang terjadi dalam lingkungan 

masyarakat. Setiap komunitas masyarakat yang mendiami suatu wilayah memiliki karakter 

yang dapat mempengaruhi komunitas masyarakat lain di lingkungan maupun wilayah yang 

berbeda. Terdapat beberapa kategori elemen perancangan kota yang telah ditetapkan dalam 

Shirvani (1985) untuk membantu dalam identifikasi activity support dalam sebuah ruang 

publik: 

1. Tata Guna Lahan (Land Use) 

     Tata guna lahan sangat dipengaruhi oleh sirkulasi dan aktivitas yang terjadi pada 

suatu kawasan. Tujuan adanya tata guna lahan adalah untuk mengidentifikasi 

karakteristik dan aktivitas yang mendukung di suatu kawasan. Tata guna lahan dapat 

menentukan ketinggian bangunan pada suatu kawasan. Adapun bagian-bagian yang 

perlu diperhatikan untuk menentukan tata guna lahan suatu kawasan: 

a. Jenis fungsi bangunan pada area yang diperbolehkan 

b. Terdapat interaksi fungsi yang saling berkaitan antar bangunan dalam area 

yang berbeda 

c. Jumlah maksimum lantai yang bisa dibangun berdasarkan kebutuhan fungsi 

bangunan 

d. Dimensi bangunan sekitar 

     Tata guna lahan digunakan untuk mengendalikan zonasi peruntukkan fungsi 

lahan yang berubah akibat penambahan bangunan baru atau pergantian aktivitas baru 

yang tejadi pada suatu kawasan kota yang sebelumnya telah diatur dengan kebijakan 

yang berlaku (Shirvani, 1985). Produk tata guna lahan merupakan rancangan dua 

dimensi berupa denah peruntukan lahan sebuah kota (Sunarto, 2015). 

2. Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian Ways) 

     Dalam teori elemen perancangan kota jalur pejalan kaki tidak hanya berfungsi 

menjadi penghias jalan/sirkulasi saja namun menjadi sebuah bagian penting dalam 

aktivitas pengguna jalan (yang tidak menggunakan kendaraan bermotor) karena 

aksesibilitas jalur pejalan kaki yang nyaman mendukung tumbuhnya activity suppport 

dan elemen vital lainnya dalam ruang publik kawasan kota (Shirvani, 1985, p.31-32). 

Menurut Carr et al. (1992), jalur pejalan kaki berdasarkan letaknya dibedakan menjadi: 
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A. Jalur pejalan kaki sisi jalan (Pedestrian Sidewalk) 

     Bagian ruang publik kota yang banyak dilalui pejalan kaki menyusuri jalan satu 

yang berhubungan dengan jalan lain. Letaknya berada di pinggir kiri dan kanan 

jalan raya. 

B. Mal pedestrian (Pedestrian Mall) 

     Jalur pejalan kakiyang berlokasi di jalan utama pusat kota diperuntukkan untuk 

pejalan kaki yang biasanya dilengkapi dengan aksesori kota (street furnitures) 

seperti pagar, tanaman. 

C. Mal Transit (Transit Mall) 

     Bagian jalur pejalan kaki yang sebagian/penggal jalannya digunakan untuk 

pencapaian transit untuk kendaraan umum. 

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas 

Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat ketentuan kebijakan dan 

standar trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki yaitu: 

                 

Jumlah Pejalan 

Kaki 

Lebar Trotoar 

(Meter) 

1 Orang 0,60 – 0,90 

2 Orang 0,90 – 1,50 

3 Orang 1,50 – 2,30 

6 Orang 2,30 – 5,00 

 

 

No Lokasi Lebar Minimum Trotoar 

1 Area komersial atau kaki lima 4 meter 

2 Area perkantoran umum 3 meter 

3 

Area industri pada: 

 Jalan primer 

 Jalan akses 

 

 

3 meter 

2 meter 

4 
Area permukiman pada: 

 Jalan primer 

 

2,75 meter 

  Jalan akses 2 meter 

 

Sumber: Menteri Perhubungan (1993) 

Sumber: Menteri Perhubungan (1993) 

Tabel 2.3 

Lebar Trotoar Berdasarkan Jumlah Pejalan Kaki 

Tabel 2.4 

Lebar Trotoar Berdasarkan Lokasi 
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Jalur pejalan kaki (pedestrian ways) dalam sistem jalan raya dan perparkiran 

merupakan satu kesatuan elemen sirkulasi yang saling berpengaruh dalam perancangan 

fasilitas ruang publik kawasan kota. Menurut Shirvani (1985) terdapat beberapa faktor 

penting yang perlu diperhatikan dalam penataan jalur pejalan kaki dalam kawasan kota 

seperti aspek walkability (kenyamanan, keamanan dan kemenerusan) pengguna 

(Pradana, 2015), kemudahan aksesibilitas, penyediaan informasi, dan kehadiran sistem 

transportasi umum. 

3. Kegiatan Pendukung (Activity Support) 

a. Definisi Activity Support, 

     Activity support dalam konteks perancangan kota adalah suatu elemen kota 

yang mendukung lebih dari satu pusat kegiatan umum berada di kawasan pusat 

kota yang mempunyai konsentrasi pelayanan cukup besar (Shirvani, 1985). 

Activity support berawal dari adanya aktivitas pada suatu kawasan yang terjadi 

karena terdapat berbagai kontak kegiatan oleh masyarakat yang bergerak 

dengan kebutuhan dan tujuan yang sama didalamnya. Adanya integrasi aktivitas 

tersebut membuat ketertarikan masyarakat lain dengan memanfaatkan sarana 

dan prasarana membuat pelayanan yang mengakomodasi kebutuhan guna 

memenuhi kegiatan pada kawasan tersebut (Gehl, 1936). 

b. Tinjauan menngenai Activity Support, 

     Activity support mencakup semua aktivitas dan ruang fisik beserta 

kegunaannya yang saling berkaitan satu sama lain bertujuan untuk memperkuat 

karakter terbentuknya ruang publik suatu kawasan kota (Shirvani, 1985). Fungsi 

utama activity support menurut Mulyo (2008) antara lain: 

1) Menghubungkan antar pusat kegiatan umum, 

2) Menggerakkan fungsi dan keberadaan kegiatan utama dalam kawasan kota 

menjadi lebih hidup, kontinyu dan ramai. 

Adapun tujuan activity support menurut Mulyo (2008) antara lain: 

1) Menciptakan kehidupan kota yang sempurna dan lebih baik, 

2) Memudahkan pergerakan akomodasi kebutuhan atau barang-barang  

keperluan sehari-hari kepada masyarakat, 

3) Memberikan peluang pertumbuhan dan perkembangan budaya urban melalui 

lingkungan binaan yang baik. 
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Activity support terbentuk akibat adanya fasilitas ruang umum kota yang menunjang 

akan mempengaruhi perkembangan bentuk elemen fisik dalam kawasan kota tersebut. 

Semakin maju perekonomian suatu kota maka semakin banyak infrastruktur yang akan 

dibangun dan activity support yang terbentuk sehingga dapat berpengaruh terhadap 

citra kawasan suatu kota (Mulyo, 2008). 

Bentuk activity support pada yang terjadi suatu kawasan dipengaruhi oleh fungsi, 

lokasi dan karakteristik wilayah yang ada pada kawasan tersebut (Mulyo, 2008). 

activity support sangat berkaitan erat dengan elemen ruang terbuka publik (Open 

Space). Activity support menunjang keberadaan area komersial dan area hiburan 

sebagai stimulus pandangan dan pergerakan pengguna dalam  ruang publik (Shirvani: 

39, 1985). Terdapat berbagai bentuk activity support dalam ruang publik antara lain: 

1. Ruang terbuka, 

     Bentuk fisik ruang terbuka dapat berupa taman rekreasi, plaza, tempat 

pedagang kaki lima (PKL), penjual barang-barang seni/antik atau merupakan 

kelompok hiburan tradisional maupun lokal (Whyte, 1980). 

2. Ruang tertutup, 

     Bentuk fisik ruang tertutup adalah bangunan yang tertutup yang biasanya 

digunakan untuk kepentingan umum yaitu tempat pertokoan eceran (grosir), 

pusat pemerintahan, pusat jasa dan kantor, pusat perbelanjaan (departemen 

store), perpustakaan umum, dan sebagainya. Bentuk fisik bagian bangunan 

tertutup yang dapat menarik activity support dipengaruhi oleh desain fasad suatu 

bangunan itu sendiri (Shirvani, 1985). 

Tingkat keramaian aktivitas kawasan yang memiliki keberagaman activity support 

tidak terbatas oleh waktu. (Ghassani, et al. 2015). Jalur pejalan kaki pada suatu koridor 

jalan menjadi daya tarik yang potensial untuk kemunculan keberagaman activity 

support didalamnya. Kemungkinan kegiatan dan intensitas pengalaman aktivitas yang 

terjadi didasari dengan persepsi para pengguna yang berjalan melewati koridor suatu 

kawasan kota tersebut. Konsentrasi kegiatan yang terjadi bergantung dari seberapa 

dekat jarak ruang antar bangunan dengan jalan dan seberapa singkat pencapaian pintu 

masuk ruang aktivitas tersebut dengan yang lainnya (Gehl, 1936). 

Elemen bentuk dan massa bangunan dapat mempengaruhi bentuk activity support 

yang muncul pada satu kawasan. Hal ini terlihat dari bagaimana bagian bangunan 
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tersebut membentuk ruang kota, pengaruh bentuk bangunan yang terbangun, ruang dan 

suasana kawasan kota yang dihasilkan saling berintegrasi dengan aktivitas pendukung 

yang tumbuh dalam hubungan luar dan dalam antar massa bangunan (Shirvani, 1985). 

4. Sistem Penandaan (Signages), 

     Menurut Shirvani (1985) penandaan merupakan sarana atau media penyampaian 

informasi pada ruang publik kota. Penyampaian informasi penandaan terbagi atas: 

a. Penyampaian langsung (direct communication), 

     Penandaan dengan penyampaian informasi langsung bisa berupa media 

massa atau rambu-rambu yang bertujuan untuk memperjelas identitas suatu area 

komersial atau jasa, lokasi, layanan, kebijakan, standardisasi dll. Menurut 

Queensland Government (2007)  fungsi penandaan dengan penyampaian 

langsung dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu: 

1) Identification signs, 

     Penandaan ini ditujukan untuk mengidentifikasi suatu tempat tujuan 

seperti jalan masuk, nama jalan, lokasi gedung, lokasi ruang, lokasi fasilitas 

umum, dll. 

2) Information signs, 

     Penandaan ini berfungsi untuk menerangkan kepada pengguna tentang 

suatu fasilitas yang ada pada suatu kawasan berupa peta lokasi, layout ruang 

kawasan, layout ruang  bangunan yang biasanya diberi ikon tertentu yang 

dikenali atau terkenal dalam kawasan tersebut seperti landmark, rute, dll. 

3) Directional signs, 

     Penandaan ini biasanya ditandai dengan gambar anak panah untuk 

mengarahkan ke suatu tempat tertentu. 

4) Safety, regulatory prohibition and advisory signs, 

     Penandaan ini digunakan untuk mengendalikan pergerakan aktivitas 

pengguna yang biasanya berupa papan peringatan, zona bebas dan khusus 

demi keamanan dan kenyamanan pengguna di suatu tempat. 

b. Penyampaian tidak langsung (indirect communication), 

     Penandaan dengan penyampaian informasi tidak langsung biasanya berupa 

bagian dari estetika bangunan seperti bentuk bangunan, fasad dan muka 

bangunan, warna, material, ukuran dan skala bangunan, dll. 
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Penandaan berperan sebagai media komunikasi untuk meyakinkan dan 

mengarahkan orang berada di jalur atau tempat yang benar (Queensland 

Government, 2007). Penandaan antar elemen penataan kota berguna untuk 

mengidentifikasi karakteristik dan menarik aktivitas yang terjadi dalam suatu 

kawasan (Shirvani, 1985). 

Jarak pandang maksimum perletakan penandaan pada koridor jalan yang 

panjang dibatasi tidak lebih dari 15 meter dan disertakan dalam bentuk peta pada 

suatu kawasan. 

5. Sirkulasi dan ruang parkir (Circulation and Parking), 

     Sirkulasi memegang peran penting dalam lingkungan kawasan kota karena 

sirkulasi dapat membentuk, mempertemukan dan mengontrol berjalannya suatu 

pola kegiatan dalam kawasan kota (Shirvani, 1985, p.26).  

     Pola jaringan sirkulasi yang terbentuk dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

karakteristik guna lahan dan aktivitas dalam suatu kawasan. Elemen sirkulasi dalam 

perancangan kawasan berfungsi untuk meningkatkan mobilitas aktivitas dalam 

suatu kawasan kota, mendorong penggunaan transportasi dalam kawasan publik, 

dan meningkatkan aksesibilitas dalam kawasan kota (Shirvani, 1985, p.27). 

     Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 

sementara; Fasilitas parkir pada badan jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan 

dengan menggunakan sebagian badan jalan; Pemakai jalan adalah pengemudi 

kendaraan dan/atau pejalan kaki; (Kepmen Perhubungan, 1993). 

     Umumnya disediakan oleh pusat-pusat keramaian (area komersial dan jasa), 

namun ada pula yang menggunakan badan jalan. Jenis parkir terdapat tiga jenis 

yaitu parkir bahu jalan, parkir umum untuk di luar jalan, parkir untuk pribadi di luar 

jalan (Dishub Kota Malang, 2016). 

     Elemen sirkulasi dan ruang parkir dapat memberikan dua pengaruh langsung 

pada nilai kualitas lingkungan kawasan kota yaitu sebagai poin penting 

keberlangsungan kegiatan yang terjadi pada area komersial dan memberi dampak 

visual pada tatanan bentuk fisik kawasan kota. (Shirvani, 1985, p.24). 

     Elemen ruang parkir (terutama untuk kendaraan bermotor) juga memberikan 

dampak pada keberlangsungan activity support yang ada pada satu kawasan. Ruang 

parkir yang ramah bagi keberlangsungan activity support adalah ruang parkir yang 

tidak mengganggu pandangan visual dan ruang gerak para kegiatan pejalan kaki. 
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     Menurut Shirvani (1958) terdapat beberapa cara untuk mengatasi permasalahan 

ruang parkir dalam satu kawasan yaitu sebagai berikut: 

a. Menyediakan gedung khusus parkir, 

b. Membangun sarana penitipan parkir, 

c. Berbagi lahan parkir dalam waktu yang berbeda, 

d. Memarkir kendaraan di luar kawasan area padat. 

 

2.4      Tinjauan Penelitian Terdahulu 

      Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan studi 

hubungan jalur pejalan kaki dan activity support pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana Kota 

Malang adalah: 

2.4.1 Pengaruh Keberagaman Activity Support Terhadap Terbentuknya Citra kawasan 

di Jalan Pandanaran Kota Semarang 

     Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 oleh Dea Putri Ghassani. Latar belakang 

penelitian ini didasari dengan adanya perencanaan oleh pemerintah daerah setempat bahwa 

Kawasan Jalan Pandanaran ini difungsikan sebagai kawasan komersial. Seiring dengan 

berjalannya waktu, kemudian hadir fungsi bangunan lain seperti perkantoran yang melengkapi 

keberagaman aktivitas di kawasan ini. Adanya keberagaman yang terjadi di kawasan ini, tentu 

ada pengaruhnya terhadap terbentuknya citra kawasan. Dengan keberagaman activity support 

yang ada di Jalan Pandanaran, masyarakat Kota Semarang sangat mengenal Kawasan Jalan 

Pandanaran sebagai kawasan pusat oleh-oleh dimana kawasan pusat oleh-oleh hanya sebagian 

dari penggal Jalan Pandanaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

keberagaman activity support terhadap terbentuknya citra kawasan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif-kualitatif dengan 

metode pembahasan penelitian berupa kualitatif dengan deskriptif rasionalistik. Pengumpulan 

data dilakukan melalui studi literatur, kuesioner, dan observasi lapangan. Teknik kuantitatif 

dilakukan saat pembahasan analisis statistika dengan uji regresi menggunakan software SPSS 

17.0 for windows. Variabel penelitian dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keberagaman 

activity support, dengan sub variabel tata guna lahan, activity support, signages serta waktu. 

Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah terbentuknya citra kawasan, dengan sub 

variabel persepsi, kognisi dan persepsi visual pengguna. 
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Dari penelitian yang sudah dilakukan melalui uji statistik maupun pemaknaan maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel keberagaman activity support memiliki pengaruh yang baik 

dan positif serta secara bersama-sama terhadap terbentuknya citra kawasan. 

 

2.4.2 Perubahan Fungsi Bangunan di Koridor Jalan Sirajudin-Banjarsari Akibat 

Keberadaan Kawasan Pendidikan di Kelurahan Tembalang Semarang Jawa 

Tengah 

     Latar belakang penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berada di Kawasan 

Tembalang berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperuntukkan sebagai kawasan 

pendidikan dengan fungsi kawasan primer. Kawasan yang termasuk dalam wilayah studi 

merupakan kawasan permukiman yang berada dekat dengan beberapa fasilitas pendidikan di 

Tembalang. Hal ini mengakibatkan kawasan pendidikan menjadi satu daya tarik bagi 

masyarakat. Koridor Jalan Sirajudin-Banjarsari merupakan salah satu bagian dari kawasan 

pendidikan Tembalang. Aktivitas mahasiswa yang terjadi di koridor Jalan Sirajudin-Banjarsari 

mengakibatkan banyaknya perubahan fungsi bangunan permukiman. Pada umumnya 

perubahan fungsi bangunan permukiman yang terjadi adalah banyaknya bangunan rumah yang 

berubah fungsi menjadi rumah kontrakan ataupun kost-kostan. Selain itu, juga terdapat 

perubahan bangunan rumah menjadi elemen-elemen pembentuk ruang lainnya seperti sarana 

perdagangan dan jasa yang didominasi oleh pertokoan dan PKL. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perubahan fungsi bangunan di koridor jalan Sirajudin-Banjarsari akibat 

keberadaan kawasan pendidikan di Kelurahan Tembalang. Jenis penelitian dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 

metode pembahasan yang digunakan adalah deskriptif. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penyebaran kuesioner 

terhadap 77 sampel di sepanjang Koridor Jalan Sirajudin-Banjarsari, terdapat 71 bangunan dari 

77 bangunan yang mengalami perubahan fungsi selama 10 tahun terakhir yang diakibatkan 

karena adanya pengaruh dari kawasan pendidikan melalui aktivitas mahasiswa. Perubahan 

fungsi bangunan yang paling terlihat adalah bangunan rumah serta perubahan guna lahan yang 

terjadi di sepanjang Koridor Jalan Sirajudin-Banjarsari dikarenakan adanya kawasan 

pendidikan yang mengalami perkembangan setiap tahunnya. 
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2.4.3 Pengaruh Fungsi Bangunan dan Activity Support Terhadap Pertumbuhan Koridor 

(Studi Kasus: Jl. Letjend. Suprapto Kota Semarang) 

     Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena aktivitas yang terjadi di 

Kawasan Kota Lama saat ini hanya terlihat hidup pada siang hari, sedangkan pada malam hari 

tidak terdapat aktivitas seakan-akan menjadi kota mati. Hal ini disebabkan fungsi bangunan 

yang ada di Kota Lama hampir keseluruhan merupakan aktivitas perkantoran yang beroperasi 

dari pagi hingga sore hari saja. Lokasi studi pada penelitian ini dilakukan di sekitar Kawasan 

Kota Lama (koridor jalan Letjend. Suprapto) ditetapkan sebagai segmen budaya dan termasuk 

kawasan preservasi dan konservasi. sehingga bentuk bangunan harus dipertahankan seperti 

aslinya walaupun fungsi bangunan bisa berubah.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan 

kebenaran adanya pengaruh dan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan fungsi bangunan dan 

activity support terhadap pertumbuhan Koridor Jalan Letjend Suprapto, sehingga dapat 

diketahui jenis-jenis aktivitas apa saja yang dapat menghidupkan kembali kawasan Kota Lama 

khususnya Koridor Jalan Letjend Suprapto. Dimana dalam koridor jalan ini memiliki potensi 

dan aset yang sangat besar terhadap perkembangan Kota Semarang. 

Jenis penelitian dalam penelitian adalah penelitian kualitatif-kuantitatif. Metode 

pembahasan penelitian yang digunakan adalah Post Positivistik-Rasionalistik dengan 

menggunakan teknik analisis kuantitatif uji korelasi bivariate t-Pearson dan didukung dengan 

deskriptif kualitatif. Uji korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

variabel fungsi bangunan dan activity support dengan pertumbuhan koridor Jl. Letjend 

Suprapto, sedangkan t-Pearson merupakan alat untuk mengukur besarnya hubungan tersebut 

dengan menggunakan sampel terdistribusi (parametrik). 

Secara umum kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini bahwa terdapat pengaruh besar antara fungsi bangunan dan activity support terhadap 

pertumbuhan koridor Jl. Letjend Suprapto, dimana pengaruh yang paling besar terbukti adalah 

adanya aktivitas komersial dengan nilai hubungan dalam skala uji t-Pearson sebesar 0,751 

yang termasuk dalam kategori tinggi. 
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2.4.4 Hubungan Keragaman Actvity Support Terhadap Terbentuknya Image Koridor 

(Studi Kasus Jln. Prof. Sudharto) 

     Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah perubahan kondisi kawasan 

lokasi penelitian yaitu pada Kawasan Tembalang yang pada awalnya merupakan sebuah desa, 

namun sejak adanya pengembangan proyek Kawasan Kampus Terpadu Universitas 

Diponegoro secara signifikan membuat aktivitas dan perkembangan pada kawasan ini menjadi 

sangat maju. Keberadaan Kampus Universitas Diponegoro di kawasan Tembalang diyakini 

sebagai faktor bermunculannya beragam activity support di sepanjang Koridor Jln. Prof. 

Sudharto yang digunakan sebagai akses gerbang masuk menuju kampus yang pada awalnya 

activity support ini hanya didominasi untuk pemenuhan kebutuhan aktivitas mahasiswa, namun 

kenyataannya terdapat beberapa activity support yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan 

masyarakat umum di sekitar koridor tersebut. Oleh karena itu terbentuk image yang beragam 

tidak semata-mata image masyarakat kampus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara keragaman activity support dengan image masyarakat kampus di 

koridor Jln. Prof. Sudharto, serta mengetahui serial vision tentang image masyarakat kampus 

yang terbentuk di sepanjang koridor tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif post positivistik 

rasionalistik dan metode pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. 

Temuan dari hasil dalam penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian dengan 

hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa diduga semakin mendekati kampus image 

masyarakat kampus yang terbentuk akan semakin kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin mendekati kampus image masyarakat kampus justru makin lemah. Hal tersebut diduga 

karena dipengaruhi oleh faktor sirkulasi mahasiswa yang merupakan temuan hipotesis baru 

dalam penelitian ini. Hubungan antara struktur dan makna tingkat validitasnya lemah karena 

struktur menekankan pada pola/hubungan antar objek sementara makna merupakan 

pemahaman oleh pengamat yang dipengaruhi oleh faktor: sosial, ekonomi, budaya, yang pada 

akhirnya akan berpengaruh dalam penampilan fisiknya. Struktur akan memberi pengaruh 

negatif pada hubungan identitas terhadap terbentuknya makna (memperlemah makna 

masyarakat kampus). 
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2.4.5 Pengaruh Parkir dan Activity Support Terhadap Sirkulasi di Jl. MT. Haryono 

Penggal Jl. Lombok-Lampersari (Kawasan Peterongan) Semarang 

     Penelitian ini didasari dengan latar belakang perkembangan jumlah penduduk dan 

kemajuan teknologi berpengaruh terhadap penggunaan lahan kawasan perkotaan di kota 

Semarang. Pengaruh ini juga tampak pada kawasan Peterongan sebagai kawasan perdagangan 

dan jasa khususnya di Jalan MT. Haryono penggal Jalan Sompok-Jalan Lampersari. Penelitian 

ini bertujuan untuk mencari optimalisasi koridor Jalan MT Haryono kawasan penelitian dan 

mendapatkan pengaruh parkir dan activity support terhadap sirkulasi di koridor tersebut. 

Penelitian ini menggunakan teori sirkulasi dan parkir, jalur pedestrian, dan activity 

support dari Hamid Shirvani dalam bukunya The Urban Design Process. Kemudian teori path 

dan nodes dari Kevin Lynch dalam bukunya The Image of the City. Sedangkan figure ground 

dan linkage dibahas menurut teori dari Roger Trancik dalam bukunya yang berjudul Finding 

Lost Space. Selain tiga buku tersebut juga penelitian ini didukung oleh beberapa teori tentang 

infrastruktur kota, rekayasa lalu lintas dan peraturan daerah. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan 

metode pengumpulan data observasi, interview dan dokumentasi, sedangkan metode analisis 

datanya kualitatif rasionalistik. Metode pembahasan penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif rasionalistik. Variabel pada penelitian ini adalah volume sirkulasi dan parkir, sektor 

informal aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan sektor formal pasar, pertokoan, perkantoran. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kawasan penelitian sudah tidak 

optimal dimanfaatkan untuk sirkulasi kendaraan. Faktor yang mempengaruhi kelancaran 

sirkulasi kendaraan adalah volume parkir yang melebihi kapasitasnya di lajur pinggir jalan 

terutama di segmen tengah Koridor Jalan MT Haryono pada sisi timur jalan yaitu di sekitar 

depan Pasar Peterongan, sehingga mengurangi kapasitas ruang untuk sirkulasi kendaraan. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kelancaran sirkulasi pejalan kaki adalah aktivitas parkir 

dan activity support yaitu sektor informal (aktivitas PKL) yang menempati jalur pejalan kaki 

terutama di segmen tengah Koridor Jalan MT Haryono sisi timur jalan, sehingga mengurangi 

kapasitas ruang untuk sirkulasi pejalan kaki. Aktivitas PKL juga menempati lajur parkir pinggir 

jalan, sehingga mengurangi kapasitas ruang untuk parkir. 
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2.4.6 Kesimpulan Studi Terdahulu 

     Kesimpulan dari lima penelitian terdahulu yang telah ditinjau adalah sebagai 

berikut: 

a. Penelitian mengenai activity support pada koridor jalan umumnya hanya berfokus 

membahas perubahan-perubahan elemen fisik kota yang terjadi akibat dampak 

pertumbuhan activity support. Lokasi penelitian yang dilakukan umumnya berada 

dekat dengan kawasan pusat komersial dan pendidikan. 

b. Sebagian besar penelitian menggunakan pemahaman teori Shirvani (1985). Ada 

pula penelitian yang menggunakan pemahaman teori Spreiregen (1965), 

Danisqoror (1991), Soemarsono (1991), dan Darmawan (2003) sebagai acuan teori 

activity support. Penelitian yang membahas teori fasilitas jalur pejalan kaki 

menggunakan pemamahan teori Rapoport dalam Rukayah (1977), Rubenstein 

(1992) sedangkan untuk teori mengenai aktivitas pejalan kaki menggunakan 

pemahaman teori dalam Mulyani (1996), dan Caecilla (2003). 

c. Sebagian besar jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelatif-

kuantitatif menggunakan analisis regresi untuk membandingkan variabel yang 

diteliti dengan bantuan perangkat lunak (software) SPSS untuk mengolah 

variabelnya. Terdapat pula penelitian kualitatif dengan metode pembahasan 

deskriptif melalui uji statistik penyebaran kuesioner. 

d. Penelitian mengenai korelasi atau penelitian yang meneliti sebuah hubungan dapat 

menggunakan penelitian kuatitatif atau dengan penelitian kualitatif. Untuk 

penelitian kualitatif metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara 

observasi lapangan, studi literatur, dan menggunakan mapping untuk 

mengidentifikasi tempat-tempat aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian. 

e. Hasil dan pembahasan masing-masing penelitian berbeda bergantung dengan 

rumusan masalah, tujuan dan aspek-aspek penelitian yang diteliti. 

Rangkuman hasil tinjauan dari penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabulasi pada halaman 

berikut: 

 

 

 

 



 

 

 

 

No Judul Penelitian Tujuan Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode Hasil Pembahasan Perbedaan 

1 Pengaruh 

Keberagaman 

Activity support 

Terhadap 

Terbentuknya Citra  

Kawasan di Jalan 

Pandanaran Kota 

Semarang 

 mengetahui 

pengaruh 

keberagaman 

activity support 

terhadap 

terbentuknya 

citra kawasan 

 variabel bebas: 

keberagaman 

activity support 

- tata guna 

lahan 

- jenis 

activity 

support 

-  signages 

-  waktu 

 variabel terikat: 

citra kawasan 

- persepsi 

- kognisi 

- persepsi 

visual 

 kuantitatif 

rasionalistik 

 pengumpulan 

data: studi 

literatur, 

kuesioner, 

observasi 

lapangan 

 analisis data: 

analisis statistik 

ujui regresi 

menggunakan 

software 

Statistical 

Product and 

Social Science) 
SPSS 17.0 for 

windows 

 Pembahasan karakterisitik dan 

gambaran umum wilayah, sirkulasi, 

dan aktivitas yang terjadi pada 

ruang koridor Jl. Pandanaran dan 

pembagian jalan menjadi dua 

segmen berdasarkan karakteristik 

koridor yang sama untuk 

mempermudah analisis. 

 analisis data berdasarkan hasil 

wawancara 100 responden dengan 

analisis data nilai mean dan statistik 

uji regresi: uji validitas, uji 

normalitas, uji regresi, uji anova, 

uji t-test menggunakan software 

SPSS. 

 Kesimpulan dari hasil uji statistik 

dengan menggunakan program 

SPSS, variabel keberagaman 

activity support memiliki pengaruh 

yang baik dan positif serta secara 

bersama-sama terhadap 

terbentuknya citra kawasan. 

terdapat pengaruh 40% dari segi 

elemen fisik dan 60% dari segi non 

fisik. 

 Tidak membahas dan 

menganalisis 

kualitatif keadaan 

sirkulasi koridor 

jalan yang dapat 

mempengaruhi 

keadaan activity 

support. 

 Penelitian Ghassani 

hanya membahas 

pengaruh yang terjadi 

di wilayah area 

komersial saja 

sedangkan pada 

lokus penelitian ini 

berada di kawasan 

perguruan tinggi dan 

komersial. 
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Tabel 2.5  

Tinjauan Penelitian Terdahulu 



 

 

 

 
 
 
 

No Judul Penelitian Tujuan Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode Hasil Pembahasan Perbedaan 

2 Perubahan Fungsi 

Bangunan Di 

Koridor Jalan 

Sirajudin-Banjarsari 

Akibat Keberadaan 

Kawasan Pendidikan 

di Kelurahan 

Tembalang 

Semarang Jawa 

Tengah 

 mengetahui 

perubahan 

fungsi 

bangunan di 

Koridor Jalan 

Sirajudin-

Banjarsari 

akibat 

keberadaan 

kawasan 

pendidikan di 

Kelurahan 

Tembalang 

 variabel bebas : 

fasade figure 

ground, 

pedestrian 

ways. 

 deskriptif- 

kuantitatif 

 

 Pembahasan karakterisitik dan 

gambaran umum peruntukkan 

wilayah dan visual bangunan yang 

terjadi pada ruang koridor Jl. 

Sirajudin-Banjarsari dan 

pembagian jalan menjadi dua 

segmen berdasarkan karakteristik 

koridor yang sama untuk 

mempermudah analisis. 

 diketahui bahwa dari 87 sampel 

bangunan yang ada di sepanjang 

koridor jalan Sirajudin-Banjarsari, 

77 di antaranya telah mengalami 

perubahan fungsi bangunan.  

Sebanyak 64 bangunan atau sekitar 

73,56% dari total bangunan di 

sepanjang koridor Jalan Sirajudin-

Banjarsari yang berdiri 

mendapatkan pengaruh dari 

pertumbuhan aktvitas dan 

kebutuhan mahasiswa yang 

dilakukan di sepanjang koridor 

jalan. 

 Pada penelitian 

Sinurat ini tidak 

ditemukan 

pembahasan analisis 

data  melalui metode 

kuantitatif. 

Pembahasan 

kualitatif hanya 

terbatas pada fungsi 

bangunan yang 

ditulis dalam bentuk 

mapping overlay. 

 Tidak ditemukan 

pembahasan dan 

analisis mengenai 

pengaruh  dan 

dampak keberadaan 

kawasan perguruan 

tinggi terhadap 

volume atau sirkulasi 

kendaraan yang 

terdapat pada koridor 

jalan tersebut. 

 Penelitian hanya 

menggunakan teori 

Lynch 

(1962). 
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No Judul Penelitian Tujuan Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode Hasil Pembahasan Perbedaan 

3 Pengaruh Fungsi 

Bangunan dan 

Activity support 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Koridor (Studi 

Kasus: Jl. Letjend. 

Suprapto Kota 

Semarang) 

 membuktikan 

kebenaran 

adanya 

pengaruh dan 

bagaimana 

pengaruh yang 

ditimbulkan 

fungsi 

bangunan dan 

activity support 

terhadap 

pertumbuhan 

koridor jalan 

Letjend 

Suprapto 

 Variabel 

bebas: 

- Fisik 

- Spasial 

- Aktivitas 

 Variabel 

terikat: 

 Fungsi 

 Kondisi 

 Orientasi 

 Luas 

 Ketinggi

an 

 Kegiatan 

utama 

 Post Positivistik-

Rasionalistik. 

 Pengumpulan 

data 

menggunakan: 

- Observasi, 

- Literatur, 

- Wawancara 

 Analisis data 

menggunakan 

analisis statistik: 

- Statistik 

deskriptif, 

- Uji Pearson 

 penulis membahas karakterisitik dan 

gambaran umum wilayah, sirkulasi, 

dan aktivitas yang terjadi pada ruang 

kawasan Kota Lama Semarang serta 

membagi Jalan Letjen. Suprapto 

menjadi empat segmen berdasarkan 

karakteristik koridor yang sama untuk 

mempermudah analisis. 

 Penulis menganalisis data perubahan 

fungsi bangunan dan activity support 

dengan melihat kondisi bangunan pada 

kawasan dan penataan ruang 

bangunan. 

 ditemukan pengaruh antara fungsi 

bangunan dan activity support terhadap 

pertumbuhan koridor Jl. Letjend 

Suprapto yaitu adanya aktivitas 

komersial dengan nilai total hubungan 

sebesar 75,1% (termasuk kategori 

tinggi) yang dapat dilihat secara fisik 

fungsi bangunan mempengaruhi 

pertumbuhan interstisial koridor Jl. 

Letjend Suprapto sebesar 43,5% 

(kategori sedang), secara spasial, luas 

bangunan mempengaruhi pertumbuhan 

horizontal di kawasan studi sebesar 

62,5% (kategori sedang) dan secara 

aktivitas, activity support 

mempengaruhi pertumbuhan koridor 

Jl. Letjend Suprapto sebesar 45,9% 

(kategori sedang). 

 Tidak ditemukan 

pembahasan dan 

analisis mengenai 

pengaruh  dan 

dampak keberadaan 

fungsi bangunan dan 

activity support 

terhadap volume atau 

sirkulasi kendaraan 

yang terdapat pada 

koridor jalan 

tersebut., 

 Tidak ditemukan 

pembahasan terkait 

elemen-elemen 

bangunan yang dapat 

menjadi pengaruh 

dalam fungsi 

bangunan. 
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No Judul Penelitian Tujuan Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode Hasil Pembahasan Perbedaan 

4 Hubungan 

Keragaman 

Activity support 

Terhadap 

Terbentuknya 

Image Koridor 

Studi Kasus: Jln. 

Prof. Sudharto 

 mengetahui 

hubungan antara 

keragaman 

activity support 

dengan image 

masyarakat 

kampus di 

koridor Jln. Prof. 

Sudharto. 

 mengetahui 

serial vision 

tentang image 

masyarakat 

kampus yang 

terbentuk di 

sepanjang 

koridor tersebut. 

 Variabel 

bebas: 

- Image 

- Identitas 

- Struktur 

- Makna 

- Activity 

support 

 Indikator: 

 Fungsi 

 Kondisi 

 Kualitas 

visual 

 Kegiatan 

 Pola 

 Place 

 Content 

 Deskriptif 

kualitatif-

kuantitatif: 

- Observasi 

lapangan. 

- Wawancara, 

- Literatur 

 Analisis data 

teknik 

Pearson: 

- Uji validitas 

korelasi 

- Uji korelasi 

kendali 

- Uji korelasi 

parsial 

 penulis membahas karakterisitik dan 

gambaran umum wilayah, sirkulasi, 

dan aktivitas yang terjadi pada ruang 

kawasan Kota Lama Semarang serta 

membagi Jalan Prof. Mudharto 

menjadi tiga segmen berdasarkan 

karakteristik koridor yang sama untuk 

mempermudah analisis. 

 Penulis menganalisis data kondisi pada 

aktivitas kawasan untuk mengetahui 

activity support yang ditentukan dalam 

periode waktu tertentu 

 Hasil penelitian tidak sesuai dengan 

hipotesis semula, kenyataanya 

menunjukkan bahwa semakin 

mendekati kampus image masyarakat 

kampus justru makin lemah. Hal 

tersebut diduga karena dipengaruhi 

oleh faktor sirkulasi mahasiswa yang 

merupakan temuan hipotesis baru 

dalam penelitian ini. 

 Pada pagi maupun sore / malam hari di 

koridor Jl. Prof. Sudharto makna 

masyarakat kampus yang paling kuat 

terbentuk pada segmen 1, makna yang 

terbentuk lebih kuat pada pagi hari 

karena pada terdapat beberapa activity 

support yang mulai berjualan pada sore 

hingga malam hari yang yaitu PKL 

makanan yang makin memperkuat 

makna masyarakat kampus. 

 Tidak ditemukan 

pembahasan dan 

analisis mengenai 

pengaruh  dan 

dampak keberadaan 

fungsi bangunan dan 

activity support 

terhadap volume atau 

sirkulasi kendaraan 

yang terdapat pada 

koridor jalan 

tersebut., 

 Tidak ditemukan 

pembahasan terkait 

elemen-elemen 

bangunan yang dapat 

menjadi pengaruh 

dalam fungsi 

bangunan. 
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No 
JUDUL 

PENELITIAN 

TUJUAN 

PENELITIAN 

VARIABEL 

PENELITIAN 
METODE HASIL PEMBAHASAN PERBEDAAN 

5 Pengaruh Parkir 

dan Activity 

support 

Terhadap 

Sirkulasi di Jl. 

MT. Haryono 

Penggal Jl. 

Sompok - Jl. 

Lampersari 

(Kawasan 

Peterongan) 

Semarang 

 mencari kinerja 

optimalisasi 

koridor Jalan MT 

Haryono 

kawasan 

penelitian, 

 mendapatkan 

pengaruh parkir 

dan activity 

support terhadap 

sirkulasi di 

koridor tersebut. 

 volume 

sirkulasi 

 parkir, 

 sektor 

informal: 

aktivitas 

PKL, 

 sektor 

formal 

pasar, 

pertokoan, 

perkantoran 

 pengumpulan data: 

observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi 

 analisis data: 

metode kualitatif 

rasionalistik 

 penulis membahas karakterisitik dan 

gambaran umum wilayah, sirkulasi, 

dan aktivitas yang terjadi pada ruang 

koridor Jl. MT. Haryono. 

 Penulis membagi jalan MT. Haryono 

menjadi tiga segmen berdasarkan 

karakteristik koridor yang sama untuk 

mempermudah analisis. 

 Penulis menganalisis data kondisi pada 

kawasan untuk mengetahui pola 

struktur dan tata ruang sertas sirkulasi 

yang terbentuk menggunakan teori 

figure ground dan menganalisis 

volume dan kapasitas sirkulasi Jl. MT. 

Haryono menggunakan rumus 

kapasitas membuat hasil dalam bentuk 

grafik. 

 Kesimpulan yang dihasilkan adalah 

ditemukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kelancaran sirkulasi 

kawasan Peterongan berupa pengaruh 

parkir terhadap sirkulasi kendaraan 

paling besar (36%), pengaruh activity 

support terhadap sirkulasi pejalan kaki 

paling besar (39%) . 

 Penelitian oleh 

Nuzuluddin hanya 

membahas fakto-

faktor pengaruh 

sirkulasi parkir dan 

activity support yang 

terjadi di wilayah 

area komersial saja 

sedangkan pada 

lokus penelitian ini 

berada di kawasan 

perguruan tinggi dan 

komersial. 

 Penggunaan teori 

pada Nuzuluddin 

hanya terbatas 

menggunakan teori 

Lynch, (1962) 

sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan teori 

Shirvani, (1985). 

 

4
6

 



47 

 

 
 

2.6 Landasan Teori 

     Koridor Jl. Sumbersari-Gajayana memiliki potensi yang besar terhadap 

perkembangan lingkungan kawasan di wilayah Kota Malang bagian Utara (Perda Kota Malang, 

2011). Sebagai ruang pergerakan, sirkulasi pada koridor mempengaruhi langsung kualitas 

lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut yaitu kelangsungan aktivitas komersial dan 

kualitas visual terhadap bentuk fisik dan struktur kawasan (Mulyo:20, 2008). Tingginya 

aktivitas penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh besarnya jumlah mahasiswa yang 

mendiami di sekitar koridor ini mengakibatkan peningkatan volume kendaraan serta 

terbatasnya ruang gerak pejalan kaki yang tidak dapat terhindarkan. Selain itu, keberadaan 

sarana pendidikan menjadi dorongan munculnya activity support untuk pemenuhan kebutuhan 

perkuliahan dan kegiatannya (Adwitya:18, 2017) pada kawasan perkembangan Bagian 

Wilayah Perencanaan (BWP) Malang Utara yang dapat memberikan dampak antara lain 

mempengaruhi pola penggunaan lahan dan fungsi rumah sebagai kegiatan ekonomi (Perda 

Kota Malang, 2015), peningkatan kepadatan bangunan, peningkatan lalu lintas di jalan raya, 

serta mempengaruhi aktivitas dan kondisi sosial masyarakat sekitarnya. 

Masalah-masalah yang sering terlihat pada sirkulasi jalan koridor ini baik pada 

aktivitas siang maupun pada malam hari adalah penumpukan kendaraan yang seringkali terjadi 

akibat parkir on street tidak pada tempatnya karena tidak terdapat ruang parkir yang memadai, 

minimnya rambu lalu lintas, serta ukuran badan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan. 

Selain itu keberagaman activity support yang muncul akibat tingginya aktivitas pengguna jalan 

dalam koridor ini juga mengganggu sirkulasi pengguna jalan seperti adanya lapak pedagang 

kaki lima (PKL) yang menghalangi ruang pejalan kaki dan terlalu dekat dengan bahu jalan, 

toko atau tempat makan yang tidak memiliki ruang parkir off street yang memadai membuat 

pergerakan arus kendaraan dalam koridor jalan ini menjadi tersendat. Melihat kawasan ini 

merupakan kawasan komersial dan pendidikan mayoritas pengguna jalan dalam koridor jalan 

Sumbersari-Gajayana ini adalah pejalan kaki juga tidak luput dari masalah yaitu kurangnya 

fasilitas pedestrian ways atau jalur pejalan kaki serta kurangnya fasilitas penyeberangan yang 

memadai menjadikan koridor jalan ini  kurang ramah bagi pejalan kaki. 

Dari penjelasan dan permasalahan-permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah kajian 

yang lebih mendalam guna mengetahui adanya hubungan keterkaitan sirkulasi pejalan kaki 

pada jalur pejalan kaki yang menarik terbentuknya activity support yang terjadi pada koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana, dampak apa saja yang ditimbulkan akibat kemunculan activity 
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support, permasalahan sarana dan prasarana apa saja yang mempengaruhi kegiatan pengguna 

jalan terutama para pejalan kaki serta perlu diteliti pula karakteristik activity support apakah 

yang paling terlihat mendominasi pada koridor jalan ini yang berfungsi sebagai kawasan 

pendidikan dan akses sirkulasi jalan pelayanan antar kawasan dan kota. Fokus penelitian yang 

dikaji adalah kondisi jalur dan aktivitas pejalan kaki, activity support yang terletak dekat 

dengan area komersial dan jasa, serta area pendidikan yang berada dan berbatasan langsung di 

koridor jalan Sumbersari-Gajayana. 

Untuk membahas keterkaitan jalur pejalan kaki dengan sirkulasi pejalan kaki 

dibutuhkan studi literatur dan acuan pedoman tertentu yang membahas mengenai standar dan 

ketentuan-ketentuan dalam jalur pejalan kaki yang telah ditetapkan dalam kebijakan 

pemerintah setempat seperti yang dijelaskan dalam Permen PU no. 03/PRT/M/2014 dan 

Kemenhub no. 65 Tahun 1993 agar fungsi dan kelengkapan fasilitas jalur pejalan kaki dapat 

disesuaikan dengan karakteristik aktivitas pejalan kaki dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana. Untuk membahas pemanfaatan ruang jalur pejalan kaki yang digunakan untuk 

activity support diperlukan identifikasi melalui studi literatur dan observasi lapangan pada zona 

terpilih dalam lokasi penelitian. Observasi lapangan diperlukan juga guna mengetahui kondisi 

jalur pejalan kaki dan atribut apa saja yang mempengaruhi aktivitas pejalan kaki beserta activity 

support-nya. Kajian teori yang digunakan untuk membantu pembahasan aktivitas pejalan kaki 

dan activity support menggunakan kombinasi teori elemen perancangan kota Shirvani (1985) 

yaitu tata guna lahan, sirkulasi dan parkir, activity support, serta signage (Queensland 

Government, 2007). Kajian teori guna mengklasifikasi aktivitas yang mendukung 

membentuknya activity support pada ruang pejalan kaki menggunakan teori Haryadi (2010), 

Carmona et. al (2010), Carr et. al (1992), berserta fasilitasnya menggunakan Whyte (1980). 

Kajian studi literatur tinjauan studi terdahulu digunakan untuk membantu dalam penggunaan 

kajian teori, penyusunan variabel penelitian, teknik dan sistematika pembahasan dalam 

penelitian.  

Variabel dalam penelitian ini berfungsi sebagai objek amatan dalam penelitian untuk 

mempermudah pengujian hipotesis dengan temuan fakta yang ada di lapangan. Variabel yang 

diteliti dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan lingkup amatan yaitu aspek jalur pejalan 

kaki dan aspek activity support. Setiap variabel memiliki sub variabel yang memiliki indikator 

penentunya masing-masing. Dalam aspek jalur pejalan kaki dan penyeberangan jalan variabel 

yang digunakan berisi kriteria yang mengacu pada pedoman dan standar dari Permen PU no. 

03/PRT/M/2014 dan Kemenhub no. 65 Tahun 1993 baik dari tujuan dan fungsi penggunaan, 
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material dan dimensi, serta kelengkapan perabot jalur pejalan kaki berupa vegetasi, lampu 

penerangan, dan signages. Sedangkan dalam aspek activity support variabel yang digunakan 

berisi kriteria yang berasal dari kajian teori elemen perancangan kota Shirvani (1985), 

Queensland Government (2007), dan teori aktivitas pejalan kaki Carmona et. al (2010), Gehl 

(1971) berupa aktivitas aktif dan pasif, serta elemen fixed, semi-fixed, dan non-fixed sebagai 

penarik aktivitas. 

Untuk melakukan observasi diperlukan sampel dari titik dalam lokasi penelitian. 

Sampel penelitian berupa zona hasil segmentasi yang terpilih dalam lokasi penelitian 

digunakan untuk mewakili batas-batas ruang penelitian yang diteliti berdasarkan keberadaan 

fungsi kawasan didalam lokasi penelitian yaitu zona komersial dan jasa, zona pendidikan, serta 

zona permukiman. Batasan wilayah masing-masing zonasi penelitian yang terpilih ditandai 

dengan batasan fisik berupa jalan dan permukiman penduduk. Teknik dalam mengumpulkan 

data untuk laporan penelitian, dibutuhkan alat bantu yang digunakan sebagai alat atau 

instrumen penelitian serta mencantumkan waktu pengambilan data. Alat penelitian yang 

dibutuhkan untuk mengumpulkan dan memperoleh data pada observasi lapangan dengan 

teknik dokumentasi tentunya adalah alat bantu rekam kamera digital, alat ukur, alat tulis, serta 

denah layout koridor Jalan Sumbersari-Gajayana yang memperlihatkan gambaran kondisi 

eksisting tata bangunan dan lingkungan kawasan penelitian. Sedangkan alat penelitian yang 

dibutuhkan untuk pengolahan identifikasi, analisis dan sintesis data dalam penelitian ini adalah 

data hasil rekam dokumentasi lapangan dan hasil temuan informasi dari internet berupa foto-

foto dan denah layout yang nantinya akan diolah dengan software pengolahan dan editing 

gambar yaitu Adobe Photoshop, dan Microsoft PowerPoint sedagnkan waktu pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dalam periode waktu yang telah ditentukan berdasarkan 

kegiatan aktif manusia yang melakukan aktivitas dalam kawasan koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana yaitu pada waktu pagi hari yaitu pukul 07.00 hingga pukul 10.00, waktu siang hari 

yaitu pukul 11.00 hingga pukul 14.00, waktu sore hari yaitu pukul 15.00 hingga pukul 18.00 

dan waktu malam hari yaitu pukul 19.00 hingga pukul 22.00 yang dilakukan pada hari kerja 

(Senin-Jumat) serta pada hari libur (hari Sabtu-Minggu atau hari libur nasional). Tahap 

pelaksanaan pengumpulan data waktu penelitian bersifat fleksibel menyesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan data penelitian. 
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Tahap pengumpulan data sirkulasi pejalan kaki dalam jalur pejalan kaki 

menggunakan teknik person-centered mapping yaitu dengan mendokumentasikan dan 

memaparkan pergerakan sirkulasi kegiatan pelaku masyarakat dalam jalur pejalan kaki maupun 

sirkulasinya terhadap bentuk activity support yang terjadi pada koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana. Pengumpulan data activity support menggunakan teknik place-centered mapping 

karena jumlah kegiatan yang diamati disesuaikan dengan letak activity support yang terbentuk 

pada sampel penelitian.. Kegiatan atau aktivitas spesifik yang diamati berupa elemen fixed 

(vegetasi, fungsi bangunan di sekitar ruang pejalan kaki, penerangan jalan), elemen semi-fixed 

(activity support: pedagang kaki lima, perparkiran), dan elemen non-fixed (aktivitas pejalan 

kaki).  

Tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu 

dengan membandingkan dan menyesuaikan hasil identifikasi dengan kriteria dalam variabel 

yang telah dirangkum dengan cara analisis spasial yang kemudian dijabarkan dalam bentuk 

deskriptif yang disusun berdasarkan masing-masing objek penelitian yang dikaji yaitu analisis 

sirkulasi pejalan kaki dalam jalur pejalan kaki dan qnalisis activity support sekitar jalur pejalan 

kaki pada koridor jalan.  

Tahapan pengolahan sintesis data menggunakan cara analisis spasial. Analisis 

spasial yang dilakukan adalah untuk menemukan adanya keterkaitan atau sebuah hubungan 

kedekatan antar dua variabel penelitian yaitu jalur pejalan kaki dan activity support. Sintesis 

penelitian dilakukan dengan menyatukan hasil temuan analisis sirkulasi pejalan kaki dalam 

jalur pejalan kaki dan hasil temuan analisis activity support yang terbentuk didalamnya melalui 

teknik overlay mapping sehingga ditemukan keterpaduan akan keberadaan fungsi jalur pejalan 

kaki yang sesuai dengan kegiatan pejalan kaki dan activity support yang terjadi didalamnya 

yang kemudian dihubungkan dan disesuaikan tujuan penelitian yang telah ditentukan untuk 

memutuskan kesimpulan. Simpulan sintesis dijabarkan berdasarkan variabel yang telah 

dirangkum sebelumnya dan dijelaskan secara deskriptif dengan sistem tabulasi. 

Tahapan landasan teori yang telah dirangkum dalam bentuk tabulasi dapat dilihat 

pada diagram bagan di halaman berikut: 
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1. Pengaruh Keberagaman Activity 

Support Terhadap Terbentuknya 

Citra Kawasan di Jalan 

Pandanaran Kota Semarang. 

2. Perubahan Fungsi Bangunan di 

Koridor Jalan Sirajudin - 

Banjarsari Akibat Keberadaan 

Kawasan Pendidikan di 

Kelurahan Tembalang Semarang 

Jawa Tengah. 

3. Pengaruh Fungsi Bangunan dan 

Activity Support Terhadap 

Pertumbuhan Koridor (Studi 

Kasus: Jl. Letjend. Suprapto Kota 

Semarang). 

4. Pengaruh Parkir dan Activity 

Support Terhadap Sirkulasi di Jl. 

MT. Haryono Penggal Jl. 

Sompok - Jl. Lampersari 

(Kawasan Peterongan) 

Semarang. 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

 Permen PU  

no. 03/PRT/M/2014 

 Darmawan (2007) 

 Shirvani (1985) 

 Sunarto (2015) 

 Carr et. al (1992) 

 Carmona et. al (2010) 

 Rubenstein (1992) 

 Pradana (2015) 

 Gehl (1936) 

 Ghassani, et al. (2015) 

 Jacobs (1961) 

 Mulyo (2008) 

 Whyte (1980) 

 

 

 

 

    
 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIK: 

Hubnugan Jalur Pejalan Kaki dan Activity Support pada Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana Kota Malang 

RUMUSAN MASALAH: 

Bagaimana hubungan antara jalur pejalan kaki terhadap bentuk activity support yang terjadi di koridor Jl. 

Sumbersari-Gajayana? 

 

Tinjauan Teori 

Mengenai jalan 

 

Tinjauan Teori Mengenai 

Sirkulasi Pejalan Kaki 

 

Tinjauan Teori Mengenai 

Activity Support 

 

Standar Jalan 

 

Tinjauan Umum 

 

Standar Jalur  

Pejalan Kaki 

 

Tinjauan Umum 

 

 Oglesby, et al. (1982) 

 Dublin’s Department 

for Transport, 

Tourism and Sport 

(2013) 

 

 UU no. 22 tahun  2009 

 UU no. 38 tahun 2004 

 SNI (2003) 

 Kepmenhub no. 65 tahun 13 

 Dishub Kota malang (2016) 

 Perda Kota Malang no. 1 

tahun 2012 

Standar Jalur  

Pejalan Kaki 

 Kemenhub 65 tahun 

1993 

 Queensland 

Government (2013) 

 

Referensi dalam Penentuan 

Metode dan Variabel Penelitian 

 

Referensi dalam Penentuan Variabel 

Penelitian 

 

Gambar 2.10 Diagram Kerangka Teori 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Metode Umum Penelitian 

Metode penelitian merupakan prosedur langkah-langkah yang digunakan untuk 

melakukan penelitian guna menjawab atas rumusan permasalahan dan tujuan dalam 

penelitian. 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

korelasi yang merupakan sebuah upaya penelitian yang ingin membuktikan adanya 

tingkat hubungan antara dua variabel berdasarkan gambaran kondisi dan fenomena 

yang terjadi dalam studi kasus penelitian.  

     Tujuan penelitian korelasi menurut Suryabrata (2000) adalah untuk mendeteksi 

sejauh mana tingkat karakteristik similaritas dan perbedaan pada suatu aspek yang 

berkaitan dengan pada satu atau lebih karakter aspek lainnya berdasarkan pada 

variabel korelasi. 

 Hubungan yang diteliti dalam penelitian ini adalah hubungan jalur dan sirkulasi 

pejalan kaki dengan activity support yang berada baik secara langsung ataupun tidak 

langsung di sekitar area komersial-jasa dan area pendidikan dalam Koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana. Penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang didapat dan 

diolah berdasarkan fenomena fakta/peristiwa langsung yang terjadi di lapangan. 

3.1.2 Metode Umum Penelitian 

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif-kualitatif untuk 

mengungkapkan kejadian fakta melalui untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, 

keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung 

dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode deskriptif-kualitatif  

berfungsi untuk menafsirkan dan menguraikan data yang terkait dengan situasi yang 

sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, 

pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, 

perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan 

sebagainya. 
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3.2 Lokasi, Objek, dan Subjek Penelitian 

Dalam sub-bab ini akan dipaparkan uraian mengenai lokasi, objek, dan subjek yang 

terdapat dalam peneltian ini. Lokasi penelitian berisi informasi untuk memperjelas 

mengenai tempat dan letak studi kasus penelitian. Objek Penelitian berisi objek berupa 

benda atau tempat yang dijadikan sebagai fokus dari suatu penelitian, sedangkan subjek 

penelitian atau responden adalah sasaran orang yang diamati di lokasi penelitian dan 

dijadikan sebagai sampel dan sumber informasi dalam sebuah penelitian. 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada pada di Kota Malang bagian Utara tepatnya sepanjang 

koridor Jl. Sumbersari-Gajayana, Kel. Sumbersari-Dinoyo, Kec. Lowokwaru yang 

berbatasan langsung dengan kawasan permukiman, kawasan pendidikan, dan kawasan 

komersial dan jasa.. Panjang koridor Jl. Sumbersari-Gajayana adalah 1,68 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Lokasi dan Objek Penelitian pada Kota Malang 

Sumber: Google (diakses dari maps.google.com 2018) 
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Berdasarkan gambar pada halaman sebelumnya batas dari lokasi objek penelitian ini 

ditentukan berdasarkan batas fisik berupa jalan dan permukiman penduduk. Batas-batas 

wilayah disekitar lokasi objek penelitian meliputi: 

a. Utara : Berbatasan dengan Jalan MT. Haryono, kawasan permukiman 

  Kec. Dinoyo. 

b. Timur : Berbatasan dengan permukiman Kec. Ketawanggede, kawasan 

  pendidikan Universitas Brawijaya, dan Jalan Veteran. 

c. Selatan : Berbatasan dengan Jalan Bendungan Sutami, dan Jalan Bendungan  

  Sigura-Gura. 

d. Barat : Berbatasan dengan Jalan Simpang Gajayana, Kawasan Pendidikan  

   UIN Maliki,  dan Permukiman Kec. Sumbersari. 

 

3.2.2 Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang diamati dalam penelitian ini adalah jalur pejalan kaki dan 

activity support. Objek penelitian jalur pejalan kaki berupa elemen yang mempengaruhi 

sirkulasi pejalan kaki dalam jalur pejalan kaki (vegetasi, jalur pejalan kaki, penerangan 

jalan, signages) dan penyeberangan jalan. Objek penelitian untuk activity support berupa 

bangunan disekitar jalur pejalan kaki serta elemen activity support (sektor informal: 

pedagang kaki lima (PKL), dan parkir). 

 

3.2.3 Subjek Penelitian 

  Pengambilan sampel subjek penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan 

teknik random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak disesuaikan dengan 

temuan pelaku yang berkegiatan dalam lokasi penelitian yaitu dalam koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana terutama sekitar area jalur pejalan kaki dan titik activity support. 

Jumlah sampel responden tidak ditentukan terlebih dahulu namun menyesuaikan 

terhadap temuan-temuan yang ada di lapangan.  

Subjek penelitian yang diamati adalah pelaku aktivitas dalam jalur pejalan kaki 

dengan kategori usia hasil amatan responden aktif yang beraktivitas dalam sekitar sampel 

lokasi penelitian adalah rata-rata berusia umur 18 tahun keatas dengan jumlah pelaku 

yang melakukan kegiatan adalah individu atau berkelompok. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (2002) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Nursalam (2003) berpendapat yakni populasi adalah keseluruhan dari variabel yang 

menyangkut masalah yang diteliti dan sampling adalah suatu proses menyeleksi porsi dari 

populasi untuk dapat mewakili populasi. Sampel atau sampling adalah sebagian objek 

yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi. (Notoatmojo, 2003) 

Berdasarkan pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek yang memenuhi kriteria beserta ciri-cirinya yang kemudian akan 

dianalisis dalam sebuah penelitian, sedangkan sampel penelitian adalah lingkup mikro 

penelitian yang meneliti beberapa bagian dari populasi yang terpilih sesuai dengan 

kriteria. 

3.3.1 Populasi Penelitian 

     Populasi objek dalam penelitian ini adalah lingkup makro dari koridor Jl. 

Sumbersari-Gajayana yang berupa jalan dan fasilitas jalur pejalan kaki, bangunan yang 

berada disekitar jalur pejalan kaki serta elemen activity support yang terdapat baik di 

dalam maupun sekitar jalur pejalan kaki. Populasi objek penelitian yang akan diteliti 

berada dalam jalur pejalan kaki pada sisi kiri dan sisi kanan yang berbatasan langsung 

dengan koridor Jl. Sumbersari-Gajayana. Populasi subjek penelitian adalah pelaku 

kegiatan berupa masyarakat yang beraktivitas dalam sepanjang koridor jalan ini. 

 

 

 

Gambar 3.2 Seluruh Populasi dalam penelitian 
Sumber: Persil Wilayah Kota Malang 
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 Posisi populasi penelitian dalam koridor jalan ini berbatasan dengan jalan 

lingkungan yang juga mempengaruhi activity support dan sirkulasi pejalan kaki dalam 

koridor Jl. Sumbersari-Gajayana. Jalan lingkungan ini terletak dan berbatasan langsung 

dengan koridor Jl. Sumbersari-Gajayana. Untuk memudahkan dalam menganalisis data 

maka identifikasi jalan lingkungan diberi penomoran angka yang dipaparkan dalam 

gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Sampel Penelitian 

     Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan adanya mobilitas 

aktivitas dalam kawasan dan sirkulasi pejalan kaki yang paling tinggi dalam koridor Jl. 

Sumbersari-Gajayana. Dasar dari pengambilan titik lokasi sampel penelitian adalah karena 

kawasan jalan ini berada yang paling terlihat dan mendapat dampak langsung akibat 

keberadaan pemanfaatan ruang jalur pejalan kaki dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan pejalan kaki dan sektor informal yang 

dapat mempengaruhi activity support pada kawasan ini. Selain itu persimpangan jalan 

yang berada disekitar sampel penelitian yang terpilih juga memberikan pengaruh yang 

sangat kuat terhadap pergerakan sirkulasi pejalan kaki dan bentuk kegiatan pada jalur 

pejalan kaki koridor jalan kawasan tersebut. Kawasan jalan yang terpilih sebagai sampel 

dijelaskan pada halaman sebagai berikut: 

Gambar 3.3 Jalan lingkungan dalam lokasi penelitian 
Sumber: Persil Wilayah Kota Malang 
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1. Lokasi A berada pada Jl. Gajayana yang terletak disekitar area Jl. Gajayana Gg. 

VI, Jl. Kerto Rahayu Jl. Kerto Asri Gg. II, dan Jl. Simpang Gajayana. Pada area 

ini terdapat jalan persimpangan menuju Jl. Simpang Gajayana dan di sekitar area 

tersebut terdapat pusat perbelanjaan swalayan SARDO. 

2. Lokasi B berada pada Jl. Gajayana yang terletak disekitar area Jl. Kerto Pamuji, 

Jl. Kerto Sariro, Jl. Sunan Ampel, Jl. Kerto Rejo, Jl. Gerbang UIN I, Jl. Gerbang 

UIN II, dan Jl. Kerto Leksono yang berada sangat dekat dengan jalur akses pintu 

masuk utama area kampus UIN Maliki 

3.  Lokasi C berada pada Jl. Sumbersari yang terletak disekitar area Jl. Sumbersari 

Gg. I, Jl. Kerto Waluyo, dan Jl. Sumbersari Gg. II yang berada dekat dengan jalur 

akses masuk alternatif kampus sektor Fakultas Pertanian Univesitas Brawijaya. 

4. Lokasi D berada pada Jl. Sumbersari yang terletak disekitar area Jl. Sumbersari 

Gg. III, dan Jl. Sumbersari Gg. IV. Area ini berada dekat dengan area hunian dan 

komersial kebutuhan mahasiswa seperti indekos, Toko ATK & Fotokopi, Toko 

Alat Komputer, dll. 

Kawasan jalan pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana yang terpilih sebagai 

sampel dijelaskan dalam bentuk keterangan gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jl. Gajayana Jl. Gajayana Jl. Sumbersari Jl. Sumbersari 

Gambar 3.4 Titik Lokasi Pengambilan Sampel Penelitian 

Sumber: Persil Wilayah Kota Malang  
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3.4   Waktu dan Instrumen Penelitian 

     Dalam mengumpulkan data sexual laporan penelitian, dibutuhkan alat bantu 

yang digunakan sebagai alat atau instrumen penelitian serta mencantumkan waktu 

pengambilan data. 

3.4.1 Waktu Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam periode waktu yang 

telah ditentukan berdasarkan kegiatan aktif manusia yang melakukan aktivitas dalam 

kawasan koridor Jalan Sumbersari-Gajayana yaitu pada waktu pagi hari yaitu pukul 

07.00 hingga pukul 10.00, waktu siang hari yaitu pukul 11.00 hingga pukul 14.00, waktu 

sore hari yaitu pukul 15.00 hingga pukul 18.00 dan waktu malam hari yaitu pukul 19.00 

hingga pukul 22.00 yang dilakukan pada hari kerja (Senin-Jumat) serta pada hari libur 

(hari Sabtu-Minggu atau hari libur nasional). Tahap pelaksanaan pengumpulan data 

waktu penelitian bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan data 

penelitian. 

3.4.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian (sosiologis.com diakses April 2018). Instrumen 

penelitian adalah pemilihan dan persiapan alat penelitian yang digunakan untuk 

mempermudah kinerja dalam pengumpulan informasi kegiatan dalam kawasan 

penelitian. Alat penelitian yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan memperoleh data 

pada observasi lapangan dengan teknik dokumentasi tentunya adalah alat bantu rekam 

kamera digital, alat ukur, alat tulis, serta denah layout koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana yang memperlihatkan gambaran kondisi eksisting tata bangunan dan 

lingkungan kawasan penelitian. Sedangkan alat penelitian yang dibutuhkan untuk 

pengolahan identifikasi, analisis dan sintesis data dalam penelitian ini adalah data hasil 

rekam dokumentasi lapangan dan hasil temuan informasi dari internet berupa foto-foto 

dan denah layout yang nantinya akan diolah dengan software pengolahan dan editing 

gambar yaitu Adobe Photoshop, dan Microsoft PowerPoint. 
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3.5      Variabel Penelitian 

     Variabel penelitian adalah acuan yang dipakai untuk mempelajari sehingga 

memperoleh suatu informasi mengenai hal yang diteliti. Informasi yang diperoleh 

berdasarkan hasil studi pustaka, standar, pedoman dan aturan serta studi literatur 

terdahulu yang telah dievaluasi dan ditarik menjadi kesimpulan. Variabel dalam 

penelitian ini berfungsi sebagai objek amatan dalam penelitian untuk mempermudah 

pengujian hipotesis dengan temuan fakta yang ada di lapangan. Variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan dua lingkup amatan utama yaitu jalur 

pejalan kaki dan activity support. Setiap variabel memiliki sub variabel yang memiliki 

indikator penentunya masing-masing. Batasan pada masing-masing aspek variabel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel lingkup amatan aspek jalur pejalan kaki, variabel ini bertujuan untuk 

mengetahui aspek arsitektural pada sarana dan prasarana jalur pejalan kaki yang 

mempengaruhi kegiatan para pejalan kaki di sekitar sampel penelitian pada Jalan 

Gajayana-Sumbersari. Aspek arsitektural pada sarana dan prasarana jalur pejalan 

kaki ini terdiri dari empat aspek yaitu: 

1) Desain pada jalur pejalan kaki, 

     Aspek ini memuat variabel yang akan dikaji yaitu dimensi jalur pejalan 

kaki yang berisi indikator berupa standar mengenai ukuran jalur pejalan kaki 

berdasarkan jumlah dan lokasi jalur pejalan kaki. 

2) Fasilitas pendukung pada jalur pejalan kaki, 

      Aspek ini memuat dua variabel yaitu variabel perabot dalam jalur pejalan 

kaki yang ditentukan berdasarkan beberapa perabot dalam jalur pejalan kaki 

yang sering dijumpai pada sampel penelitian seperti vegetasi, signages (tata 

informasi), dan perabot jalur pejalan kaki lainnya yang berisi indikator 

mengenai standar tata letak serta dimensinya, dan variabel penyeberangan 

jalan yang juga berisi indikator berupa standar tata letak serta dimensi ukuran 

penyeberangan jalan. 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 
 

3) Sirkulasi pada jalur pejalan kaki, 

      Aspek ini memuat variabel aksesibilitas pada jalur pejalan kaki yang berisi 

indikator berupa aturan sebuah sirkulasi jalur pejalan kaki yang harus 

memudahkan dan meneruskan kegiatan pengguna, tidak terhalangi dan 

membahayakan pengguna. 

4) Pemanfaatan ruang pada jalur pejalan kaki, 

     Aspek ini memuat variabel kegiatan dalam jalur pejalan kaki yang berisi 

indikator berupa aturan tata letak area dan pemilihan jenis kegiatan yang 

diijinkan dalam jalur pejalan kaki yang memanfaatkan sebagian ruang dalam 

jalur pejalan kaki 

b. Variabel lingkup amatan aspek activity support 

Lingkup amatan ini digunakan untuk mengetahui kegiatan activity support 

yang terjadi berdasarkan keterlibatan kegiatan pejalan kaki telah sesuai atau tidak 

dengan ruang kegiatannya baik ruang yang berada pada jalur pejalan kaki maupun 

berada pada bangunan di sekitar jalur pejalan kaki yang dikelompokkan menjadi 

variabel sebagai berikut: 

1) Sirkulasi, 

     Dalam variabel ini memuat indikator yang berisi tentang aturan untuk 

kemudahan akses sirkulasi kegiatan activity support dalam jalur pejalan kaki 

terhadap ruang kegiatan lain di sekitarnya.  

2) Parkir, 

     Variabel ini memuat indikator mengenai aturan tata ruang kegiatan parkir 

kendaraan baik parkir on-street maupun parkir off-street di sekitar jalur 

pejalan kaki. 

3) Signages (tata informasi), 

     Variabel ini memuat indikator mengenai standar mengenai dimensi 

signages, aturan mengenai tata letak dan juga pemilihan bentuk signages 

berdasarkan lokasi dan bentuk kegiatan yang terjadi di sekitar jalur pejalan 

kaki. 
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4) Jenis Kegiatan, 

     Variabel ini memuat indikator mengenai aturan kelengkapan sarana dan 

prasarana yang mendukung activity support di sekitar jalur pejalan kaki yang 

dapat dibedakan berdasarkan bentuk kegiatan yang terjadi yaitu kegiatan  

active engagements dan kegiatan passive engagements. 

5) Elemen Pembentuk Kegiatan, 

     Variabel ini memuat indikator mengenai aturan tata letak, dan fungsi 

elemen terhadap kegiatan pejalan kaki di sekitar jalur pejalan kaki yang dapat 

dibedakan berdasarkan bentuk elemen kegiatan tersebut yaitu elemen fixed, 

elemen semi-fixed, dan elemen non-fixed. 

 

Dalam aspek jalur pejalan kaki, variabel yang digunakan berisi kriteria yang 

sebagian besar mengacu pada pedoman dan standar dari Permen PU no. 

03/PRT/M/2014 dan Kemenhub no. 65 Tahun 1993 baik dari tujuan dan fungsi 

penggunaan, material dan dimensi, serta kelengkapan perabot jalur pejalan kaki berupa 

vegetasi, lampu penerangan, dan signages. Sedangkan dalam aspek activity support 

variabel yang digunakan berisi kriteria yang berasal dari kajian teori elemen 

perancangan kota Shirvani (1985), Queensland Government (2007), dan teori aktivitas 

pejalan kaki Carmona et. al (2010), Gehl (1971) berupa kegiatan aktif dan pasif, serta 

elemen fixed, semi-fixed, dan non-fixed sebagai penarik aktivitas.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk tabulasi 

pada halaman berikut: 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

Aspek  Variabel Indikator Acuan 

 

 

 

Desain  

jalur pejalan kaki 

Dimensi  

jalur pejalan kaki 

 Dimensi jalur bergantung dari jumlah pejalan kaki dan lokasi jalur pada kawasan 

publik. (Permenhub) 

 Jalur pejalan kaki memiliki lebar yang nyaman (min 1,5 m). (Permen PU) 

 Jalur yang digunakan untuk pejalan kaki di jalan lokal dan jalan kolektor adalah 1,2 

meter, sedangkan di jalan arteri adalah 1,8 meter. (Permen PU) 

 Perbedaan tinggi maksimal antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan bermotor 

adalah 20 centimeter. (Permen PU) 

 

 

 

Permen PU no. 3/2014 

Carmona, et al. (2003) 

Material pada 

jalur pejalan kaki 
 Bahan dan material tidak membahayakan pejalan kaki. (Permen PU & Carmona, et al.) 

 

 

Fasilitas 

pendukung 

jalur pejalan kaki 

 

 

Perabot dalam 

Jalur Pejalan 

kaki 

 
 

 

- Vegetasi 

 Memiliki vegetasi dekoratif yang dapat meningkatkan nilai estetika ruang.  

(Permen PU) 

 Pemilihan jenis tanaman yang dapat berguna sebagai peneduh pejalan kaki dan 

penunjuk arah. (Permen PU) 

 Terletak antara jalur pejalan kaki dan kendaraan. (Permen PU) 

 Lebar minimum jalan dengan jalur hijau adalah 1,5 meter. (Perda Kota Malang) 

 

 

Permen PU no. 3/2014 

Perda Kota Malang no. 

4 tahun 2011 

- Signages (Tata informasi) 

 Tata informasi harus dapat terlihat dengan mudah. (Permen PU) 

 Terletak pada lokasi yang mudah untuk dilihat. (Permen PU) 

 Tata letaknya tidak mengganggu alur pejalan kaki. (Permen PU) 

 Menyediakan informasi atau tanda khusus mengenai transisi dari trotoar ke jalan. 

(Permen PU) 

 Marka, perambuan, dan papan informasi disediakan sesuai dengan kebutuhan, serta 

menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi dan tidak menimbulkan efek 
silau. (Queensland Government) 

 

 

Permen PU no. 3/2014 

Queensland Government 

(2007) 
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Tabel 3.1 

Variabel Penelitian Lingkup Jalur Pejalan Kaki 



Aspek Variabel Indikator Acuan 

 

 

Fasilitas pendukung 

jalur pejalan kaki 

 

Perabot dalam 

Jalur Pejalan kaki 

 Perabot ruang pejalan kaki terletak pada lokasi yang mudah dijangkau. (Permen PU) 

 Terletak pada titik lokasi yang aman dari lalu lintas kendaraan. (Permen PU) 

 Tata letaknya tidak mengganggu alur pejalan kaki. (Permen PU) 

 Terletak pada titik yang mudah untuk dicapai. (Permen PU) 

 Terletak pada titik strategis pada arus pedestrian padat. (Permen PU) Permen PU no. 3/2014 

Kemenhub (1993) 

 

 

 Dilengkapi dengan penerangan jalan untuk keamanan pejalan kaki saat malam hari. 

(gehl) 

 Lampu penerangan jalan diletakkan setiap 10 meter dengan tinggi maksimal 4-5 meter, 

dan bahan yang digunakan adalah bahan dengan durabilitas tinggi seperti metal & beton 

cetak. (Permen PU & Kemenhub) 

 Tempat sampah tersedia setiap 20 meter dengan besaran sesuai kebutuhan. 

Penyeberangan Jalan 

 

 Lokasi penyeberangan memungkinkan untuk mengarahkan pejalan kaki menyeberang 

pada satu lokasi. (Kemenhub) 

 Berada pada kawasan pusat-pusat kegiatan dengan konsentrasi pejalan kaki yang 

menyeberang cukup tinggi. (Kemenhub & Perda Kota Malang) 

 Berupa zebra cross atau marka 2 (dua) garis utuh melintang pada jalan raya. 

 Memiliki jarak minimum 50 m dari persimpangan jalan. 

 Memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter (Kemenhub) 

 Dilengkapi dengan rambu-rambu peringatan yang diletakkan pada tempat sebelum 

mengarah pada lokasi penyeberangan untuk memperingatkan pengendara bermotor 

mengenai adanya aktivitas penyeberangan. (Permen PU) 

 Dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas yang berfungsi untuk menghentikan arus lalu 

lintas sebelum pejalan kaki menyeberang jalan atau memberi isyarat kepada pejalan 

kaki saat yang tepat untuk menyeberang jalan. (Permen PU) 

 Dilengkapi dengan lampu dengan penerangan yang cukup. (Permen PU) 

 memiliki jarak maksimum 50 m dari pusat kegiatan dan keramaian serta pemberhentian 

angkutan umum. (Permen PU) 

 mudah terlihat serta dapat dijangkau dengan mudah dan aman. (Permen PU) 

 Jalur mudah dicapai dan tidak terhalangi oleh apapun. (Permen PU) 

 Jalur harus menerus dari titik satu ke titik lainnya. (Permen PU) 

Kemenhub (1993) 

Perda Kota Malang no. 4 

tahun 2011 
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Aspek Variabel Indikator Acuan 

Sirkulasi 

jalur pejalan kaki 
Aksesibilitas  

Jalur Pejalan Kaki 

 Ruang pejalan kaki terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan dan memiliki ketinggian 

berbeda. (Permen PU) 

 Harus dapat diakses oleh semua pejalan kaki termasuk yang memiliki keterbatasan 

fisik. (Permen PU) 

 Dekat dengan akses ke bangunan, area parkir ke bangunan, dan area transit transportasi 

umum. (Permen PU) 

 Jalur mudah dicapai dan tidak terhalangi oleh apapun. (Permen PU) 

 Jalur harus menerus dari titik satu ke titik lainnya. (Permen PU) 

 Pejalan kaki harus mudah mengenal permukaan jalan yang lurus atau jika ada berbagai 

perubahan jalan yang curam pada tingkat tertentu. (Permen PU) 

Permen PU no. 3/2014 

Pemanfaatan ruang 

jalur pejalan kaki 
Kegiatan dalam  

Jalur Pejalan Kaki 

 Kegiatan tidak berada di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan yang tinggi. 

(Permen PU) 

 Kegiatan menghubungkan antar area pusat kegiatan umum di sekitar kawasan. (Mulyo) 

 Area kegiatan komersial dan pendidikan mudah dijangkau dari area permukiman di 

sekitarnya dan sebaliknya. (Lynch) 

 Jarak bangunan ke area kegiatan (perdagangan informal, dan jasa) adalah   1,5 – 2,5 

meter, agar tidak menganggu sirkulasi pejalan kaki. (Permen PU) 

 Pembagian waktu pemanfaatan ruang untuk jenis kegiatan tertentu, diperkenankan di 

luar waktu aktif gedung/bangunan di depannya. (Permen PU) 

Permen PU no. 3/2014 

Mulyo (2008) 

Lynch (1962) 

 

 

Aspek Variabel Indikator Acuan 
 

 

Activity support 

sekitar kawasan 

jalur pejalan kaki 

 

Sirkulasi 

 
 Dekat dengan akses pintu masuk-keluar bangunan. (Shirvani) 

Shirvani (1985) 

Dishub Kota Malang 

2016 

Parkir 

 Dekat dengan akses pintu masuk-keluar bangunan. (Shirvani) 

 Ruang parkir tidak mengganggu pandangan visual dan ruang gerak para kegiatan 

pejalan kaki. (Shirvani & Permen PU) 

 Tersedianya lahan khusus parkir on-street mau pun off-street pada pusat-pusat 

keramaian (area komersial dan jasa). (Shirvani & Dishub Kota Malang 

Shirvani (1985) 
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Tabel 3.2 

Variabel Penelitian Lingkup Activity Support 



Aspek Variabel Indikator Acuan 

 

 

Activity support 

sekitar kawasan 

jalur pejalan kaki 

 

 

Signages  

(Tata informasi) 

 Bertujuan untuk menarik aktivitas dalam ruang. (Shirvani) 

 Mengarahkan dan memberi informasi pengguna jalan berada di jalur atau  tempat yang 

benar. (Queensland Government) 

 Menunjukkan arah dan tujuan jalur pedestrian, nama fasilitas dan tempat, serta ATM. 

(Permen PU) 

 Kejelasan dan konsistensi tampilan grafis (ukuran dan tipe huruf, logo, dimensi, 

penyusunan layout) agar lebih mudah dikenali. (Queensland Government) 

 Tidak menyilaukan dan mengganggu pandangan visual pengguna jalan yang mengalami 

gangguan penglihatan. (Queensland Government) 

 Jarak pandang maksimum dibatasi maks. 15 meter dan disertakan dalam bentuk peta 

pada suatu kawasan. (Queensland Government) 

 Tidak mengganggu arus pejalan kaki. (Permen PU) 

 

 

Queensland Government 

(2007) 

Shirvani (1985) 

Permen PU no. 30 tahun 

2006 

Permen PU no. 3/2014 

 

 

 

Jenis Kegiatan 

- Active engagements 

 Terdapat keberagaman pilihan kegiatan pendukung untuk pejalan kaki baik 

primer maupun sekunder. (Jacobs) 

 Terdapat sarana pendukung kegiatan untuk pejalan kaki berupa pedagang kaki 

lima, dan vegetasi. (Whyte) 

Jacobs (1961) 

Whyte (1980) 

- Passive engagements 

 Terdapat sarana pendukung untuk kegiatan pasif berdiri, duduk, berjalan, melihat-

lihat. (Whyte) 

Whyte (1980) 

Elemen Pembentuk 

Kegiatan 

- Elemen Fixed: 

 Menaungi pejalan kaki dari keadaan cuaca, polusi, dan kebisingan. (Gehl) 

 Terlindungi dari ancaman lalu lalang lalu lintas kendaraan. (Gehl) 

 Tidak menghalangi ruang gerak pejalan kaki. (Gehl) 

Gehl (1971) 

- Elemen Semi- fixed: 

 Dapat mengarahkan dan mendukung kegiatan pejalan kaki. (Carmona, et al.) 

 Tidak menghalangi ruang gerak pejalan kaki. (Gehl) 

Carmona, et al. (2003) 

Gehl (1971) 

- Elemen Non- fixed: 

 Tersedianya ruang gerak untuk mendukung kegiatan berjalan, berdiri, dan duduk. 

(Gehl) 

 Terdapat titik lokasi untuk beristirahat sejenak bagi pejalan kaki. (Gehl) 

 Terdapat pemandangan menarik, tidak gelap (terdapat penerangan) saat malam 

hari. (Gehl) 

Gehl (1971) 
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3.6   Metode Pengumpulan Data 

     Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi 

lapangan berupa pengamatan untuk mengidentifikasi karakteristik elemen-elemen 

sirkulasi pejalan kaki dan activity support pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana sesuai 

dalam teori elemen perancangan kota serta standar dan pedoman yang telah dipaparkan 

dalam bab sebelumnya. Identifikasi secara umum dapat melalui dengan mengamati 

gambar eksisting, layout plan atau mengamati langsung peristiwa objek di lapangan serta 

melakukan wawancara pada responden apabila diperlukan yang bertujuan untuk menggali 

data dokumentasi lebih dalam dan membuat laporan penelitian secara detil. 

3.6.1 Data Primer 

Data primer digunakan untuk memperjelas dan membuktikan landasan berpikir 

dari tinjauan literatur. Data primer didapat melalui pengumpulan data yang dilakukan 

secara langsung terhadap objek peneliatian yang akan disurvei dengan menggunakan 

instrumen penelitian. Tujuan data primer adalah untuk mendapat gambaran yang akurat 

tentang kondisi, gejala sosial atau peristiwa sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian. 

Teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut: 

a. Observasi lapangan, 

     Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati, mengukur, 

dan menilai secara langsung  kondisi objek penelitian. 

b. Dokumentasi, 

     Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan foto atau 

gambar terkait kondisi aktivitas dan sirkulasi yang terdapat dilapangan yang 

kemudian dijadikan sebagai keterangan pendukung untuk mempermudah 

identifikasi dan analisis. Hasil dokumentasi diletakkan dalam lampiran atas 

detil dari data penelitian. 

3.6.2 Teknik pengumpulan data primer 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian pada koridor jalan ini 

adalah dengan teknik pemetaan perilaku (behavioral mapping). Teknik behavioral 

mapping digunakan untuk melihat aspek spasial pada suatu penelitian. Informasi yang 

diamati dalam teknik ini adalah berupa perilaku individu dan sekelompok manusia 

memanfaatkan atau melakukan kegiatan pada suatu sistem spasial atau lingkungannya 

guna menunjukkan kaitan antara perilaku dengan wujud perancangan yang spesifik 

(Hariyadi, 2010). Terdapat dua cara untuk melakukan pengumpulan data dengan teknik 

behavioral mapping yaitu: 
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1. Place-centered mapping, 

     Teknik ini digunakan untuk mengetahui hubungan manusia atau 

sekelompok manusia dalam memanfaatkan, menggunakan atau 

mengakomodasikan perilakunya dalam suatu situasi waktu dan tempat 

tertentu. Objek perilaku yang diamati adalah seluruh kelompok manusia yang 

berkegiatan. Dalam penelitian ini place-centered mapping digunakan untuk 

mengumpulkan data activity support. 

2. Person-centered mapping, 

     Teknik ini digunakan untuk mengetahui pergerakan manusia tertentu pada 

suatu periode waktu tertentu pula. Teknik tidak hanya digunakan dalam satu 

tempat saja namun beberapa tempat yang saling berkaitan. Objek perilaku 

yang diamati adalah sekumpulan manusia terpilih atau khusus. Dalam 

penelitian ini person-centered mapping digunakan untuk mengumpulkan data 

sirkulasi pejalan kaki. 

Menurut Ittelson ((1970), dalam Hariyadi, (2010)) prosedur pelaksanaan 

pengumpulan data dengan teknik behavioral mapping secara umum dalah sebagai 

berikut: 

1) Melakukan sketsa amatan berupa unsur fisik yang diperkirakan 

mempengaruhi perilaku pengguna ruang (Adhitama, 2013) yang akan 

diobservasi. 

2) Membuat susunan bentuk kegiatan perilaku yang akan diamati dengan 

menentukan simbol/tanda yang yang mewakili setiap perilaku. 

3) Mencatat berbagai perilaku yang terjadi di lapangan menggunakan 

simbol/tanda yang telah disiapkan dengan waktu yang telah ditentukan. 

Jenis teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Place-

centered mapping untuk activity support dan Person-centered mapping untuk 

sirkulasi pejalan kaki. Selain data primer, diperlukan juga pengumpulan sumber data 

sekunder yang dapat digunakan untuk acuan dan komparasi data dari literatur dan 

pustaka yang relevan. 
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3.6.3 Data Sekunder 

     Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari penelitian terdahulu dengan 

fokus penelitian dan lokus penelitian serupa, arahan kebijakan dan standar yang berlaku pada 

kawasan koridor jalan. Data sekunder berupa data arsitektural berupa denah persil kawasan 

dan overlay tata guna lahan kawasan. 

3.6.4 Tahapan Pengumpulan Data 

     Pengumpulan data sirkulasi pejalan kaki dalam jalur pejalan kaki menggunakan 

teknik person-centered mapping yaitu dengan mendokumentasikan dan memaparkan 

pergerakan sirkulasi kegiatan pelaku masyarakat dalam jalur pejalan kaki maupun 

sirkulasinya terhadap bentuk activity support yang terjadi pada koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana. Selain itu pengumpulan data sirkulasi pejalan kaki juga menggunakan teknik 

dokumentasi untuk menggambarkan bagian-bagian dan kondisi sirkulasi jalur pejalan kaki 

yang berada di koridor Jalan Sumbersari-Gajayana beserta permasalahan atau penghambat 

pergerakan sirkulasi pejalan kaki seperti adanya jalur pejalan kaki yang tidak sesuai dengan 

semestinya, kelengkapan fasilitas pendukung jalur pejalan kaki (vegetasi, perabot jalan, zebra 

cross, dan signages), parkir dalam jalur pejalan kaki, persimpangan jalan, dll. Hasil 

dokumentasi tersebut kemudian dicatat dan disusun untuk kemudian selanjutnya dilakukan 

analisis. 

Pengumpulan data activity support menggunakan teknik place-centered mapping 

karena jumlah kegiatan yang diamati disesuaikan dengan letak activity support yang 

terbentuk pada sampel penelitian. Jenis activity support yang diamati berupa aktivitas yang 

berpengaruh dengan kegiatan sirkulasi pejalan kaki karena lokasi penelitian berada dekat 

dengan kawasan komersial dan jasa serta kawasan pendidikan sehingga banyak ditemukan 

keberadaan sektor informal (PKL), sektor komersial yang berhubungan dengan kebutuhan 

pendidikan pada umumnya seperti Indekos, Kafe, Warung Makan, Toko Alat Komputer, 

Toko ATK & Fotokopi, Toko Laundry, Toko Pracangan, Mini Market, Toko Swalayan, Toko 

Pakaian dll. Kegiatan atau aktivitas spesifik yang diamati berupa elemen fixed (vegetasi, 

fungsi bangunan di sekitar ruang pejalan kaki, penerangan jalan), elemen semi-fixed (activity 

support: pedagang kaki lima, perparkiran), dan elemen non-fixed (aktivitas pejalan kaki). 

Data perilaku yang telah diamati kemudian dicatat dengan menggunakan simbol/tanda yang 

telah ditentukan berdasarkan periode waktu. 
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3.7   Metode Analisis dan Sintesis Data 

     Hasil identifikasi data yang telah berhasil di kumpul kemudian akan diolah dengan 

analisis menggunakan pendekatan tertentu dengan acuan teori sebagai relasi untuk dijadikan 

informasi dan evaluasi. Pendekatan analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

pendekatan analisis spasial. Mengolah data dengan analisis spasial adalah dengan 

menganalisa permasalahan dengan overlay hasil mapping yang terdapat pada bentuk fisik 

suatu kawasan kota yang ada. 

3.7.1 Analisis Data 

Tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu 

dengan membandingkan dan menyesuaikan hasil identifikasi dengan kriteria dalam variabel 

yang telah dirangkum dengan cara analisis spasial yang kemudian dijabarkan dalam bentuk 

deskriptif. Berikut tahapan analisis berdasarkan variabel yang diteliti: 

1. Analisis sirkulasi pejalan kaki dalam jalur pejalan kaki, 

Dilakukan dengan pengolahan hasil person-centered mapping berupa hasil 

identifikasi pergerakan sirkulasi pejalan kaki dalam jalur pejalan kaki terhadap 

posisi fasilitas, elemen, serta kondisi jalur pejalan kaki. Hasil pengamatan 

lapangan ini disesuaikan dengan subjek penelitian yang ditemui dalam sampel 

terpilih dalam kawasan koridor Jalan Sumbersari-Gajayana kemudian dianalisis 

secara deskriptif, digambarkan dalam bentuk mapping dan dilengkapi dengan 

garis bantu untuk menandai pergerakan sehingga ditemukan arah pergerakan 

sirkulasi pejalan kaki berdasarkan tujuan dan golongan kategori pejalan kaki. 

Setelah menganalisis secara deskriptif tahapan selanjutnya adalah menyajikan 

data olahan dengan bentuk tabulasi sehingga lebih mudah untuk menjelaskan 

kesimpulan. 

 

2. Analisis activity support sekitar jalur pejalan kaki pada koridor jalan, 

Teknik analisis yang digunakan untuk analisis data sirkulasi pejalan kaki 

adalah dengan teknik person-centered mapping. Teknik analisis dilakukan dengan 

cara pengolahan hasil place-centered mapping berupa hasil identifikasi 

karakteristik fisik activity support serta ruang dalam jalur pejalan kaki apa saja 

yang terkena dampak akibat munculnya aktivitas ini pada koridor jalan ini. Hasil 

data pengamatan lapangan pada sampel digolongkan sesuai dengan kategori 

elemen pembentuk perilaku dan diidentifikasi dan dianalisis secara deskriptif dan 

digambarkan dalam bentuk mapping yang dihubungkan dengan foto-foto atau 
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sketsa pendukung hasil temuan di lapangan sehingga muncul karakteristik activity 

support yang mendukung dan mempengaruhi pergerakan sirkulasi pejalan kaki 

dalam kawasan koridor jalan Sumbersari-Gajayana. Setelah menganalisis secara 

deskriptif tahapan selanjutnya adalah menyajikan data olahan dengan bentuk 

tabulasi sehingga lebih mudah untuk menjelaskan kesimpulan. 

 

3.7.1 Sintesis Data 

     Produk dalam sintesis penelitian adalah berupa pemaparan mengenai simpulan 

dari tahapan analisis. Pengolahan sintesis data masih menggunakan cara analisis spasial. 

Analisis spasial yang dilakukan adalah untuk menemukan adanya keterkaitan atau sebuah 

hubungan kedekatan antar dua variabel penelitian yaitu jalur pejalan kaki dan activity 

support. Sintesis penelitian dilakukan dengan menyatukan hasil temuan analisis sirkulasi 

pejalan kaki dalam jalur pejalan kaki dan hasil temuan analisis activity support yang 

terbentuk didalamnya melalui teknik overlay mapping lagi sehingga ditemukan 

keterpaduan akan keberadaan fungsi jalur pejalan kaki yang sesuai dengan kegiatan 

pejalan kaki dan activity support yang terjadi didalamnya, ragam activity support atraktif 

apa saja yang menarik kegiatan pejalan kaki dalam pemanfaatan ruang jalur pejalan kaki, 

homogenitas jenis activity support apa saja yang saling terbentuk dalam tiap-tiap zona 

segmen jalur pejalan kaki sampel penelitian yang kemudian dihubungkan dan 

disesuaikan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya untuk memutuskan 

kesimpulan. Simpulan sintesis dijabarkan berdasarkan variabel yang telah dirangkum 

sebelumnya dan dijelaskan secara deskriptif dengan sistem tabulasi. Dalam menarik 

kesimpulan diperlukan perbandingan data berdasarkan kriteria dan standar yang telah 

dibuat oleh peneliti.  
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3.8 Rekomendasi 

 Rekomendasi diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang terjadi 

serta mengembangkan potensi yang terdapat pada kawasan koridor jalan dalam penelitian 

ini. Dalam melakukan tahap rekomendasi peneliti menggunakan metode pragmatif, yaitu 

menentukan rekomendasi berdasarkan pertimbangan peraturan, tinjauan teori dan 

komparasi penelitian yang bertema serupa dan eksplorasi intutif untuk menghasilkan 

rekomendasi penelitian yang diinginkan. Rekomendasi penelitian yang dihasilkan adalah 

rencana perkembangan atau pembatasan berupa panduan atau kriteria desain yang dapat 

membantu memaksimalkan fungsi activity support dan pemanfaatan ruang dan fungsi 

jalur pejalan kaki dari kawasan koridor jalan. Penyajian rekomendasi berupa metode 

deskriptif dan grafis rancangan rencana pengembangan jalur pejalan kaki dalam lokus 

penelitian. 

 

3.9  Kerangka Penelitian 

Kerangka Penelitian digunakan untuk menerangkan secara jelas ringkasan 

sistematika teknik dan metode pengkajian skripsi berdasarkan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian serta teori dan pedoman yang telah dipersiapkan pada bab sebelumnya 

yang diawali dengan tahap pengumpulan, analisis, sintesis data hingga kesimpulan dan 

rekomendasi agar memudahkan dalam pembahasan pada bab berikutnya. Kerangka 

penelitian dapat dilihat dalam diagram bagan pada halaman berikut:
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Analisis 

Data 

Pengumpulan Data 

Kesimpulan 

Data Primer, 

 Data Sekunder 

dan 

Behavioral Mapping:  

Person-centered Mapping 

Place-centered Mapping 

Deskriptif, Analisis Spasial 

Data Primer 

Identifikasi eksisiting sirkulasi dan 
jalur pejalan kaki beserta 

permasalahan dan hambatannya. 

Data Sekunder 

Kegiatan atau aktivitas spesifik yang 

diamati berupa elemen fixed, elemen 
semi-fixed dan elemen non-fixed. 

 

Rumusan Masalah: 
Bagaimana hubungan antara jalur pejalan kaki terhadap bentuk activity support yang 

terjadi di koridor Jl. Sumbersari-Gajayana? 

Hubungan Jalur Pejalan Kaki dan Activity Support Pada 

Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana Kota Malang 

Tujuan Penelitian: 
Mengidentifikasi dan menganalisis adanya hubungan jalur pejalan kaki dan activity 

support pada koridor jalan Sumbersari-Gajayana. 

Isu Permasalahan Observasi Lapangan Studi Literatur 

Analisis Activity Support 

Hasil mapping dihubungkan dengan 

indikator variabel aktivitas dan 
pemanfaatan ruang jalur pejalan 

kaki. 

 

Analisis Jalur Pejalan Kaki 

Hasil mapping sirkulasi 

dihubungkan dengan indikator 
variabel pemanfaatan ruang jalur 

pejalan kaki. 

Sintesis Jalur Pejalan Kaki dengan Activity Support 

Menyatukan hasil temuan analisis sirkulasi dalam jalur pejalan kaki dan hasil 

temuan analisis activity support yang terbentuk didalammelalui teknik overlay 
mapping sehingga ditemukan keterpaduan keberadaan fungsi jalur pejalan kaki 

yang sesuai dengan kegiatan pejalan kaki dan activity support yang terjadi. 

Sintesis Data 

Rekomendasi Jalur Pejalan Kaki dengan Activity Support 

Menentukan dengan metode pragmatif dan eksplorasi intuitif, berupa panduan atau 

kriteria desain yang dapat membantu memaksimalkan fungsi activity support dan 

pemanfaatan ruang dan fungsi jalur pejalan kaki dari kawasan koridor jalan. 

Deskriptif 

Deskriptif, Spasial Korelasi 

Deskriptif,  

Pragmatif-Intuitif 
Rekomendasi 

Gambar 3.5 Diagram Kerangka Penelitian 
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-     Halaman ini sengaja dikosongkan     - 



75 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Eksisting Wilayah Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

       Objek penelitian dalam penelitian ini adalah jalur pejalan kaki beserta elemen 

perlengkapan jalan dan activity support di sekitar jalur pejalan kaki yang lokasi penelitiannya 

berada dalam koridor Jl. Sumbersari-Gajayana terletak di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. 

Kota Malang menjadi tujuan pariwisata dan pendidikan bagi wisatawan dan masyarakat 

dimana kota ini memiliki udara yang sejuk dan kawasan budaya yang historis. Pertumbuhan 

ekonomi yang berkembang setiap tahunnya didukung dengan peningkatan sarana dan 

infrastruktur memberi dampak positif maupun negatif terhadap segala bentuk kegiatan yang 

terjadi di dalam masing-masing wilayah Kota Malang khususnya pada koridor Jl. Sumbersari-

Gajayana. 

       Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana terletak dalam wilayah administratif Kota Malang 

Bagian Utara. Koridor ini memiliki panjang 1,68 km yang terdiri dari Jalan Sumbersari yang 

membentang dari perempatan Jalan Veteran hingga kampus UIN Maliki Malang dan Jalan 

Gajayana yang membentang dari  Kampus UIN Maliki Malang hingga pertigaan Jalan MT. 

Haryono. Koridor jalan Sumbersari-Gajayana merupakan akses jalan kolektor yang 

menghubungkan tiga kawasan disekitarnya yakni Kelurahan Sumbersari, Kelurahan 

Ketawanggede, dan Kelurahan Dinoyo.  

Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana digunakan sebagai jalur pusat pelayanan dalam 

kota yang menghubungkan dua jalur arteri primer Jalan Veteran dan Jalan MT. Haryono dan 

juga dijadikan sebagai jalur alternatif menuju Kota Batu. Jenis kendaraan yang dapat 

melewati jalan ini tidak dibatasi. Kelas jalan dalam koridor ini termasuk dalam jalan sedang 

(road) yaitu jalan dengan lalu lintas jarak sedang dan memiliki dua lajur untuk dua arah 

dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter. 
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Batas wilayah kawasan koridor Jalan Sumbersari-Gajayana dijelaskan pada keterangan 

gambar sebagai berikut: 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas kawasan yang berbatasan langsung pada koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana adalah: 

 Sebelah Utara  : Kelurahan Dinoyo, dan Kelurahan Jatimulyo 

 Sebelah Timur : Kelurahan Ketawanggede dan Universitas Brawijaya 

 Sebelah Selatan : Kelurahan Sumbersari 

 Sebelah Barat  : Kelurahan Dinoyo, UIN Maliki, dan Kelurahan Merjosari 
 

Berdasarkan RDTR dan Zonasi BWP Malang Utara tahun 2015-2035 dalam Perda 

Kota Malang no. 5 tahun 2015 koridor jalan Sumbersari-Gajayana kedepannya akan 

difungsikan sebagai jaringan jalan arteri sekunder golongan II, dan sebagai sub pusat blok 

I-D yang berfungsi utama sebagai sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan 

perguruan tinggi UIN Maliki Malang dan fungsi sekunder sebagai perdagangan dan jasa 

serta permukiman. Selain menjadi sarana pelayanan umum pendidikan tinggi, koridor ini 

juga menjadi jalur integrasi pelayanan antar kawasan pendidikan lain baik yang berada di 

dalam maupun di luar koridor jalan Sumbersari-Gajayana. 

 

Gambar 4.1 Batas Wilayah Kawasan Sekitar Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 
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        Fungsi sekunder koridor Jalan Sumbersari-Gajayana sebagai kawasan perdagangan-jasa 

didukung dengan padatnya kegiatan lalu lalang kendaraan dan angkutan umum yang 

melewati kawasan ini setiap harinya serta keberadaan permukiman dan area perbelanjaan di 

sekitar kawasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti Swalayan SARDO dan Pasar 

Terpadu Dinoyo. Selain itu adanya fasilitas umum berupa sekolah dan pendidikan tinggi 

menjadikan kawasan ini semakin menarik masyarakat baik diluar kawasan maupun daerah 

untuk melakukan kegiatan dalam koridor ini. Adanya arahan perencanaan terhadap 

pengembangan jalur pedestrian sepanjang koridor Jalan Gajayana sesuai dalam Perda Kota 

Malang no. 5 tahun 2015 menjadi jaringan jalan arteri sekunder serta pemanfaaatan jalur 

pejalan kaki dari kegiatan parkir dan sektor informal bertujuan untuk mengembangkan 

kawasan ini menjadi sangat strategis dan berpotensi untuk digunakan beraktivitas terutama 

untuk kegiatan yang menunjang pelayanan perdagangan-jasa dan pendidikan. 

       Area di sekitar koridor Jalan Sumbersari-Gajayana saat ini terbagi menjadi empat fungsi 

kawasan yaitu pelayanan perdagangan-jasa (komersial), permukiman, fasilitas umum berupa 

pendidikan, serta ruang terbuka hijau (RTH). Sebagian besar area di sekitar koridor jalan 

Sumbersari-Gajayana ini didominasi dengan area komersial dan area permukiman. Area 

komersial dan RTH berada di sepanjang sisi jalan dan dapat diakses langung dari jalan 

Sumbersari-Gajayana sedangkan area permukiman serta fasilitas umum berada pada sisi barat 

dan sisi timur dari koridor jalan. Area fasilitas umum pada kawasan ini berupa kawasan 

peribadatan berupa masjid dan kawasan pendidikan yaitu SDS Islam Aisyiyah, SDN 

Ketawanggede 1, dan 2, SMPS Muhammadiyah 4 serta Universitas Brawijaya pada sisi barat. 

Sedangkan pada sisi timur koridor jalan ini terdapat kawasan pendidikan SDN Satu Atap 

Sumbersari 1,  SMPN 13, SMAS Muhammadiyah 2, Lembaga Pesantren Luhur Malang serta 

UIN Maliki, area perkantoran Kantor Kelurahan Ketawaggede dan masjid. Area RTH pada 

koridor ini terletak pada sisi timur jalan berupa Taman Pemakaman Umum (TPU) kelurahan 

Ketawanggede, Gazebo Fakultas Kedokteran dan Green House Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya. Area fasilitas umum dan permukiman dapat diakses langsung dari 

jalan Sumbersari-Gajayana ataupun melalui jalan lingkungan yang terdapat disekitarnya. 
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Gambar 4.2 Tata Guna Lahan Pada Kawasan Koridor Jl. Sumbersari-Jl. Gajayana 

Sumber: Perda no. 5 tahun 2015 tentang RDTR dan Zonasi BWP Malang Utara Tahun 2015-2035 

Gambar 4.3 Lokasi Penelitian dalam Kawasan Kota 



79 

 

   

 

Fasilitas umum yang berada di luar koridor Jalan Sumbersari-Gajayana yang terdekat 

diantaranya adalah fasilitas pendidikan dan perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, dan taman 

kota. Selain itu koridor ini juga berada dekat dengan Terminal Landungsari sehingga koridor 

ini banyak dilewati dengan angkutan umum (angkot) dengan jurusan seperti Arjosari-

Landungsari dengan kode AL, jurusan Gadang-Landungsari dengan kode GL dan LG, jurusan 

JoyoGrand-Mergan dengan kode JDM, dan jurusan JoyoGrand-Karanglo dengan kode JPK. 

Adanya rute dan fasilitas angkutan umum membuat koridor ini mudah dijangkau dari luar 

kawasan lainnya.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, koridor Jalan Sumbersari-Gajayana dibagi 

menjadi beberapa segmen sesuai dengan lokasi sampel penelitian. Masing-masing segmen 

berukuran kurang lebih sekitar 400 meter yang dibatasi dengan persimpangan baik berupa 

jalan lingkungan maupun jalan kolektor yang disesuaikan berdasarkan karakteristik jalur 

pejalan kaki dan activity support yang terdapat di dalamnya. Titik lokasi pengambilan sampel 

penelitian dijelaskan dalam gambar pada halaman berikut: 

Gambar 4.4 Fasilitas umum diluar koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

Sumber: Tripadvisor (media-cdn.tripadvisor.com diakses April 2018) 
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Kawasan jalur pejalan kaki yang terpilih sebagai sampel penelitian sesuai dengan 

keterangan gambar diatas adalah: 

 Lokasi segmen A berada pada Jl. Gajayana yang dibatasi dari pertigaan Jl. Kertoasri 

Gang  II hingga pertigaan Jl. Kertopamuji. Pada lokasi ini terdiri atas lima jalan 

dimulai dari utara yaitu Jl. Kertoasri Gang II, Jl. Simpang Gajayana, Jl. 

Kertosentono, Jl. Perumahan Istana Gajayana dan Jl. Kertopamuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokasi segmen B berada pada Jl. Gajayana yang dibatasi dari pertigaan Jl. Sunan 

Ampel, hingga pertigaan Jl. Sumbersari Gang. I. Pada lokasi ini terdiri atas enam 

jalan dimulai dari utara yaitu Jl. Sunan Ampel, Jl. Kerto Rejo, Jl. Gerbang UIN II, 

Jl. Gerbang UIN I, Jl. Kerto Aji., dan Jl Sumbersari Gang I yang dapat dilihat dalam 

keterangan gambar pada halaman berikut: 

Jl. Gajayana A Jl. Gajayana B 

Jl. Sumbersari C 

Jl. Sumbersari D 

Gambar 4.5 Sampel Penelitian dalam Kawasan Kota 

Keyplan 

Gambar 4.6 Sampel Penelitian pada segmen A 

2 3 4 5 1 
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  Lokasi segmen C berada pada Jl. Sumbersari yang dibatasi dari pertigaan Jl. 

Sumbersari Gg. I hingga pertigaan Jl. Sumbersari Gg. III. Pada lokasi ini terdiri atas 

empat jalan dimulai dari utara yaitu Jl. Sumbersari Gang I, Jl. Kerto Waluyo, Jl. 

Sumberari Gang II, dan Jl. Sumbersari Gang III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokasi segmen D berada pada Jl. Sumbersari yang dibatasi dari pertigaan Jl. 

Sumbersari Gg. III hingga perempatan Jl. Veteran. Pada lokasi ini terdiri atas tiga 

jalan dimulai dari utara yaitu Jl. Sumbersari Gang III, dan Jl. Sumbersari Gang IV. 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8 10 12 11 9 

Keyplan 

Gambar 4.7 Sampel Penelitian pada segmen B 

Gambar 4.8 Sampel Penelitian pada segmen C 

Gambar 4.9 Sampel Penelitian pada segmen D 

15 

16 

17 Keyplan 

12 

13 

14 

15 

Keyplan 
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4.2 Tinjauan Jalur Pejalan Kaki Pada Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

Ruang pejalan kaki pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana merupakan fasilitas 

pendukung kegiatan lalu lintas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki yaitu berupa jalur 

pejalan kaki (pedestrian ways) beserta perlengkapan pendukungnya yang digunakan para 

pejalan kaki untuk kegiatan berjalan dan sebagai akses dari dan menuju bangunan atau 

lingkungan kawasan disekitar koridor. Letak jalur pejalan kaki pada koridor ini sebagian besar 

berada di tepi (sisi pinggir) jalan dan berbatasan langsung dengan area komersial-jasa dan 

area fasilitas umum terutama kawasan pendidikan. Jalur pejalan kaki pada koridor ini 

memiliki ukuran berbeda-beda berdasarkan fungsi areanya pada masing-masing masing 

lokasi. Zona ruang pejalan kaki dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana akan dijelaskan 

dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Ruang Pejalan kaki pada segmen A 

Keyplan 

Keyplan 

(b)  Ruang Pejalan kaki pada segmen B 

(c)  Ruang Pejalan kaki pada segmen C (d)  Ruang Pejalan kaki pada segmen D 

Gambar 4.10 Ruang Pejalan Kaki dalam Koridor Jalan 

Keyplan 
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4.2.1 Kondisi Jalur Pejalan Kaki Pada Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

Jalur pejalan kaki pada koridor ini termasuk dengan pedestrian sisi jalan (pedestrian 

sidewalk) karena terletak di sepanjang sisi tepi jalalan koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. 

Jalur pejalan kaki pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana ini memiliki kondisi eksisiting 

yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi jalur pejalan kaki yang masih jauh 

memenuhi standar dan tidak sesuai dalam aturan Permen PU no. 3 tahun 2014 sehingga 

mengakibatkan keterbatasan ruang gerak bagi pengguna. Penjelasan mengenai kondisi 

eksisting masing-masing jalur pejalan kaki pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

berdasarkan lokasi sampel penelitian yang telah digambarkan pada subab sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kondisi Jalur Pejalan Kaki pada Segmen A, 

     Fungsi area kawasan disekitar jalur pejalan kaki segmen A ini didominasi oleh 

Perdagangan-jasa, terdapat pula area dengan fasilitas umum berupa sekolah SMKS 

Bina Mandiri, rumah tinggal, serta kantor pelayanan Kelurahan Ketawanggede. 

Pada segmen A ini jalur pejalan kaki hanya terdapat pada sisi timur dan sedikit pada 

sisi barat tepi jalan koridor Jalan Gajayana. Jalur pejalan kaki pada sisi timur 

membentang dari pertigaan jalan antara Jl. Simpang Gajayana-Jl. Gajayana hingga 

sebelum pertigaan Jl. Gajayana- Jl. Kertosentono. Ukuran lebar jalur pejalan kaki 

pada jalan ini bervariasi sekitar 1 – 1,5 meter. Permukaan jalan pada jalur pejalan 

kaki cenderung rata. Terdapat beberapa perlengkapan pendukung jalan yang 

diletakkan bersamaan dalam jalur pejalan kaki ini seperti lampu penerangan jalan, 

tiang dan gardu listrik, tiang telepon serta marka (signages). Material yang 

digunakan pada jalur pejalan kaki ini hanya berupa cor-coran beton. Jarak jalur 

pejalan kaki yang berbatasan langsung dengan bangunan di sekitar jalur bermacam-

macam. Jarak jalur pejalan kaki pada tepi jalan sisi timur pertigaan Jl.Gajayana-Jl. 

Kertosentono dengan bangunan adalah sekitar 2 – 6 meter sedangkan pada sisi barat 

Jl. Gajayana adalah sekitar 3 – 4 meter. 
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2. Kondisi Jalur Pejalan Kaki pada Segmen B, 

     Fungsi area kawasan disekitar jalur pejalan kaki segmen B ini didominasi oleh 

Perdagangan-jasa, terdapat pula area dengan fasilitas umum berupa Kampus UIN 

Maliki, rumah tinggal, serta ruang terbuka hijau (RTH) taman pemakaman umum 

(TPU) muslim Kelurahan Ketawanggede. Pada segmen B ini jalur pejalan kaki 

hanya terdapat pada sisi timur dan pada sisi barat tepi jalan koridor Jalan Gajayana. 

Jalur Pejalan kaki pada sisi barat berada tepat di depan gerbang pintu masuk kampus 

UIN Maliki sedangkan sisi timur membentang setelah dari pertigaan Jl.Gajayana-

Jl. Kerto Rejo hingga sebelum pertigaan Jl. Gajayana-Jl. Kerto Leksono. Ukuran 

lebar jalur pejalan kaki pada jalan ini bervariasi, sisi timur sekitar 1 meter sedangkan 

pada sisi barat berukuran lebar sekitar 1,5 – 2 meter. Permukaan jalan pada jalur 

pejalan kaki pada sisi timur cenderung tidak rata sedangkan pada sisi barat 

cenderung rata. Terdapat beberapa perlengkapan pendukung jalan yang diletakkan 

bersamaan dalam jalur pejalan kaki ini seperti lampu penerangan jalan, tiang dan 

gardu listrik, tiang telepon, vegetasi pada sisi barat pejalan kakai serta marka 

(signages). Material yang digunakan pada jalur pejalan kaki dalam segmen B ini 

menggunakan batu paving. Jarak jalur pejalan kaki yang berbatasan langsung 

dengan bangunan di sekitar jalur bermacam-macam. Jarak jalur pejalan kaki sisi 

barat pada tepi jalan Jl.Kerto Rejo-Jl. Kerto Leksono dengan pagar pembatas 

bangunan adalah sekitar 0 – 1 meter sedangkan pada sisi barat Jl. Gajayana adalah 

sekitar 2 – 3 meter. 

 

3.  Kondisi Jalur Pejalan Kaki pada Segmen C, 

     Fungsi area kawasan disekitar jalur pejalan kaki segmen C ini sebagian besar 

didominasi oleh Perdagangan-jasa, terdapat pula area dengan fasilitas umum berupa 

Lembaga Pesantren Luhur Malang, Kampus Universitas Brawijaya dan Masjid Jami 

Manarul Huda. Pada segmen C ini tidak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai 

baik di sisi timur maupun pada sisi barat tepi jalan Koridor Jalan Sumbersari. 

Pengguna jalan menggunakan sisi tepi jalan DAWASJA (Daerah Pengawasan 

Jalan) untuk melakukan kegiatan berjalan kaki. Jarak ruang pejalan kaki yang 

berbatasan langsung dengan bangunan di sekitar bermacam-macam. Jarak jalur 

pejalan kaki sisi timur pada tepi jalan Jl.Sumbersari dengan bangunan adalah sekitar 

0 – 10 meter sedangkan pada sisi barat Jl. Sumbersari adalah sekitar 0 – 6 meter. 

Permukaan ruang gerak pejalan kaki pada segmen C ini tidak rata. 
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4.  Kondisi Jalur Pejalan Kaki pada Segmen D, 

     Fungsi area kawasan disekitar jalur pejalan kaki segmen D ini didominasi oleh 

Perdagangan-jasa, terdapat pula area dengan fasilitas umum berupa sekolah 

Kampus Universitas Brawijaya, rumah tinggal, serta ruang terbuka hijau (RTH) 

yang berada pada sisi timur berbatasan dengan area fasum Kampus Universitas 

Brawijaya. Pada segmen D ini jalur pejalan kaki hanya terdapat pada sisi barat tepi 

jalan bagian utara koridor Jalan Sumbersari. Jalur Pejalan kaki pada sisi barat 

membentang setelah dari pertigaan Jl.Sumbersari-Jl. Sumbersari Gang IV hingga 

sebelum pertigaan Jl. Sumbersari-Jl. Sumbersari Gang III. Ukuran lebar jalur 

pejalan kaki pada jalan ini adalah sekitar 1 - 1,5 meter. Terdapat beberapa 

perlengkapan pendukung jalan yang diletakkan bersamaan dalam jalur pejalan kaki 

ini seperti lampu penerangan jalan, tiang listrik, tiang telepon serta marka 

(signages). Material yang digunakan pada jalur pejalan kaki ini hanya berupa cor-

coran beton. Jarak jalur pejalan kaki yang berbatasan langsung dengan bangunan di 

sekitar jalur pejalan kaki pada segmen ini adalah sekitar 0 – 4 meter. 

Persebaran kondisi jalur pejalan kaki pada setiap segmen dalam lokasi penelitian 

dijelaskan dalam bentuk keterangan gambar pada halaman berikut: 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.11 Kondisi Jalur Pejalan Kaki dalam Segmen A 
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Gambar 4.12 Kondisi Jalur Pejalan Kaki dalam Segmen B 
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Gambar 4.13 Kondisi Jalur Pejalan Kaki dalam Segmen C 

Keyplan 

Area fasum 

Keterangan 

Area perdagangan jasa 

Trotoar 

Area hunian 

Ruang Gerak Pejalan Kaki dalam DAWASJA 

1 

10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

8
8
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.14 Kondisi Jalur Pejalan Kaki dalam Segmen D 
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4.2.2 Fasilitas Pendukung dalam Jalur Pejalan Kaki 

 Fasilitas pendukung jalur pejalan kaki yang berada pada sepanjang koridor jalan 

Sumbersari-Gajayana dibedakan menjadi perabot (furniture) pada  jalur pejalan kaki yaitu 

tempat sampah, lampu penerangan jalan, tiang listrik, gardu listrik, serta tiang telepon,dan 

amenitas pada jalur pejalan kaki yaitu vegetasi, dan signage. 

1. Perabot Jalan pada Jalur Pejalan Kaki, 

     Berdasarkan Permen PU nomor 03/PRT/M/2014 perabot jalan adalah salah satu 

fasilitas pendukung dalam jalur pejalan kaki yang penyediaannya disesuaikan 

dengan fungsi kawasan didalamnya. Berikut adalah perabot jalan yang tersedia 

dalam jalur pejalan kaki koridor Jalan Sumbersari-Gajayana: 

a. Tempat Sampah, 

     Jenis tempat sampah pada jalur pejalan kaki sepanjang koridor ini sebagian 

besar menggunakan bentuk portabel dengan material dari ban bekas. Terdapat 

pula tempat sampah permanen dengan material beton dan penutup besi 

berukuran variasi 1 - 2m2. Persebaran letak tempat sampah berada di titik-titik 

lokasi tertentu di sekitar bangunan ruko area komersial. 

b. Penerangan Jalan, 

     Fungsi penerangan pada jalur pejalan kaki sepanjang koridor ini sebagian 

besar menyatu dengan penerangan jalan raya. Jarak letak persebaran 

penerangan jalan sepanjang koridor Jalan Sumbersari-Gajayana adalah setiap 

10 – 15 meter. Tinggi penerangan jalan dari permukaan jalur pejalan kaki 

adalah sekitar 4 – 5 meter dengan warna penerangan adalah berwarna oranye 

atau kuning. Penerangan jalan pada saat malam hari hanya mencakup beberapa 

meter dari sebagian jalur pejalan kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Perabot jalan pada koridor Jl. Sumbersari-Gajayana 

(a) Tempat Sampah (b) Penerangan Jalan (c) Tiang dan Gardu Listrik (d) Tiang Telepon 
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2. Signages (Tata Informasi), 

     Signages berfungsi untuk menyampaikan informasi disekitar lingkungan jalur 

pejalan kaki kepada pengguna. Signages yang terdapat sepanjang koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana dibedakan menjadi dua jenis yaitu penyampaian tidak 

langsung (direct communication) berupa identification signs, directional signs, 

serta safety, regulatory prohibition and advisory signs. 

a. Identification signs, 

     Penandaan ini ditujukan untuk mengarahkan pengguna untuk 

mengidentifikasi suatu tempat tujuan di sekitar lingkungan jalur pejalan kaki 

seperti jalan masuk, nama jalan, lokasi gedung, lokasi ruang, lokasi fasilitas 

umum, dll. Jenis, bentuk, ukuran, ketinggian dan warna signages ini bervariasi 

bergantung dari seberapa atraktif dan informatif konten signages ini dilihat oleh 

pengguna jalan terutama pejalan kaki. Persebaran letak identification signs 

berada di titik-titik lokasi tertentu terutama di sekitar bangunan ruko atau area 

komersial. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Directional signs, 

     Penandaan ini ditujukan untuk mengarahkan pengguna jalan ke suatu tempat 

tertentu di sekitar lingkungan jalur pejalan kaki. Penandaan ini biasanya 

ditandai dengan gambar anak panah menuju suatu lokasi. Jenis, bentuk, ukuran, 

ketinggian dan warna signages ini bervariasi bergantung dari seberapa 

informatif konten signages ini dilihat oleh pengguna jalan terutama pejalan 

kaki. Persebaran letak directional signs berada di titik-titik lokasi tertentu 

terutama di sekitar area komersial, dan area fasilitas umum. Penandaan dapat 

dilihat pada keterangan gambar pada halaman berikut: 

Gambar 4.16 Identification signs pada koridor Jl. Sumbersari-Gajayana 
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c. Safety, regulatory prohibition, and advisory signs, 

Penandaan ini digunakan untuk mengendalikan pergerakan aktivitas pejalan 

kaki yang biasanya berupa papan peringatan, zona bebas dan khusus atau lampu 

lalu lintas demi keamanan dan kenyamanan pejalan kaki di sekitar lingkungan jalur 

pejalan kaki. Jenis, bentuk, ukuran, ketinggian dan warna signages ini biasanya 

telah ditentukan dan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Persebaran 

letak signages ini berada di titik-titik lokasi tertentu terutama area jalur pejalan kaki 

yang membutuhkan perhatian khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vegetasi (Jalur Hijau) Pada Jalur Pejalan Kaki, 

     Perletakan vegetasi pada koridor ini disebut dengan jalur hijau dan ditempatkan pada 

jalur amenitas. Jenis, bentuk, ukuran, ketinggian dan warna vegetasi pada jalur hijau ini 

bervariasi bergantung dari seberapa fungsional vegetasi yang digunakan. Umumnya 

vegetasi yang digunakan pada jalur pejalan kaki adalah yang berfungsi sebagai peneduh, 

barrier dari kendaraan bermotor, serta penghias. Vegetasi pada jalur pejalan kaki dalam 

koridor ini didominasi dengan jenis pohon besar, pohon sedang, dan tanaman perdu 

penghias. Adapun jenis pohon besar yang terdapat dalam koridor ini adalah Pohon 

Trembesi (Albizia saman), Pohon Tanjung (Mimusops elengi), Pohon Ketapang 

(Terminalia catappa), Pohon Mahoni (Swietenia macrophylla), Pohon dan Angsana 

(Pterocarpus indicus). Jenis pohon besar dan sedang umumnya berfungsi sebagai 

vegetasi peneduh dengan tajuknya yang lebar, sedangkan untuk tanaman perdu penghias 

digunakan untuk tanaman barrier bagi pejalan kaki dan juga penghias jalur pejalan kaki. 

Gambar 4.17 Directional signs pada koridor Jl. Sumbersari-Gajayana 

Gambar 4.18 Safety, regulatory prohibition and advisory signs 
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Jenis pohon sedang adalah Pohon Kiara Payung (Filicium decipiens), dan Pohon Bintaro 

(Cerbera manghas). Untuk tanaman perdu penghias yang paling banyak digunakan pada 

jalur pejalan kaki dalam koridor Jl. Sumbersari-Gajayana adalah tanaman pucuk merah 

(Syzygium oleina). 

 

 

a) Vegetasi pada Segmen A, 

     Vegetasi pada segmen A terdapat pohon besar, pohon sedang dan tanaman 

perdu. Letak vegetasi pada segmen A ini banyak berada di sisi timur jalur pejalan 

kaki. Jenis vegetasi pohon besar adalah Pohon Trembesi dengan jumlah sepuluh 

buah dan jenis tanaman perdu penghias adalah Tanaman Pucuk Merah dan 

Drasena (Dracaena fragrans). Tinggi pohon besar berkisar antara 8 – 10 meter 

dan tinggi tanaman perdu berkisar 1 – 2 meter. Tanaman perdu penghias 

umumnya diletakkan dalam pot kemudian ditata bersama tanaman perdu 

penghias lainnya. Untuk pohon sedang yang terdapat pada segmen ini umumnya 

didominasi dengan jenis Pohon Kiara Payung. Tinggi pohon sedang berkisar 

antara 4 – 5 meter dengan jumlah enam buah. Jenis dan perletakan vegetasi pada 

segmen A dapat dilihat dalam keterangan gambar pada halaman berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Tanaman Perdu Syzygium oleina (b) Pohon sedang Filicium decipiens (a) Pohon Besar Albizia saman 

Gambar 4.19 Jenis Vegetasi pada Jalur Pejalan Kaki 

Sumber: Google (uforest.com, 3bp.blogspot.com diakses April 2018) 
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b) Vegetasi pada segmen B, 

     Letak vegetasi pada segmen B sebagian besar didominasi dengan pohon besar yang 

berada di sisi timur jalur pejalan kaki dan tanaman penghias perdu yang berada pada 

sisi barat jalur pejalan kaki. Jenis vegetasi pohon besar adalah Pohon Trembesi dengan 

jumlah dua puluh satu buah dan jenis tanaman perdu penghias adalah Tanaman Pucuk 

Merah dan Drasena (Dracaena fragrans) dengan jumlah delapan buah. Tinggi pohon 

besar berkisar antara 8 – 12 meter dan tinggi tanaman perdu berkisar 1 – 2 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.21 Vegetasi pada segmen B 

Keyplan 

Gambar 4.20 Vegetasi pada segmen A 

Keyplan 
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c) Vegetasi pada Segmen C, 

     Letak vegetasi pada segmen C sebagian besar didominasi dengan pohon besar dan 

pohon sedang yang berada di sisi timur jalur pejalan kaki. Pohon sedang pada segmen 

B ini umumnya adalah pohon besar yang sebelumnya telah dipangkas tajuknya. 

Tanaman penghias perdu yang berada pada sisi barat jalur pejalan kaki terdapat pada 

ujung pintu masuk menuju jalan lingkungan dengan jumlah tidak banyak. Jenis 

vegetasi pohon besar dan pohon sedang adalah Pohon Trembesi dengan jumlah 

delapan belas buah dan jenis tanaman perdu penghias adalah Drasena (Dracaena 

fragrans). Tinggi pohon besar berkisar antara 8 – 12 meter, tinggi pohon sedang 

berkisar antara 5 – 6 meter, dan tinggi tanaman perdu berkisar 0,5 hingga 1 meter. 

Perletakan vegetasi pada segmen C akan dijelaskan pada keterangan gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Vegetasi pada Segmen D, 

     Letak vegetasi pada segmen D sebagian besar didominasi dengan pohon besar 

yang jumlahnya paling banyak terdapat pada bagian utara segmen D ini dan 

pohon sedang yang mendominasi pada bagian selatan sisi timur. Jenis vegetasi 

pohon besar adalah Pohon Trembesi dengan jumlah sebelas buah dan ada pula 

Pohon Mangga sebanyak satu buah. Tinggi pohon besar berkisar antara 8 – 10 

meter. Pohon sedang pada segmen D pada bagian utara adalah pohon besar 

berjenis Pohon Trembesi dengan tinggi 5 – 6 meter dengan jumlah lima buah 

Keyplan 

Gambar 4.22 Vegetasi pada Segmen C 
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yang sebelumnya telah dipangkas tajuknya sedangkan pada pohon sedang 

berjenis Pohon Bintaro mendominasi pada bagian selatan segmen ini dengan 

tinggi pohon berkisar 2 – 3 meter sebanyak tiga belas buah. Perletakan vegetasi 

pada segmen D akan dijelaskan pada keterangan gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jalur Penyeberangan, 

     Jalur penyeberangan dalam penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki berfungsi 

untuk mendukung keterhubungan antar pusat kegiatan dan pergantian jalur pejalan kaki 

satu dengan jaringan jalur pejalan kaki lain disekitar lingkungan kawasan yang 

berseberangan. Persebaran letak jalur penyeberangan dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana hanya berada pada segmen B dan segmen D.  

 

 

 

 

 

Keyplan 

Gambar 4.23 Vegetasi pada segmen D 

Keyplan 

Gambar 4.24 Persebaran Jalur Penyeberangan pada Segmen B 
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 Kondisi eksisting jalur penyeberangan jalan pada koridor jalan dapat dilihat pada 

keterangan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Jalur penyeberangan pada area segmen B menghubungkan kegiatan dan pergantian 

jalur pejalan kaki yang berada di sekitar area fasum pendidikan seperti sekolah, perguruan 

tinggi, dan masjid dengan area komersial dan permukiman disekitarnya. Jenis jalur 

penyeberangan pada segmen B adalah penyeberangan pelikan dangan marka zebra cross. 

Kondisi sarana jalur penyeberangan pada segmen B cukup memadai hal ini terlihat dari sarana 

jalur penyeberangan yang menggunakan marka dan lampu isyarat pengatur lalu lintas, hanya 

saja kondisi warna cat putih marka zebra cross pada saat mengumpulkan data penelitian 

sebagian terlihat menghilang. Selain itu jalur penyeberangan pada segmen B ini masih belum 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Permen PU nomor 03/PRT/M/2014 yaitu 

tidak dilengkapi dengan pembatas garis melintang untuk jalur pemberhentian kendaraan 

bermotor. Tidak terdapat rambu-rambu yang menginformasikan adanya jalur penyeberangan 

untuk memudahkan pejalan kaki dari jarak jauh. Persebaran dan kondisi jalur penyeberangan 

pada segmen D dapat dilihat dalam keterangan gambar pada halaman berikut: 

Gambar 4.25 Kondisi Jalur Penyeberangan pada Segmen B 
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Jalur penyeberangan pada area segmen D menghubungkan kegiatan dan pergantian 

jalur pejalan kaki yang berada di sekitar area fasum pendidikan seperti permukiman, 

perguruan tinggi, dengan area komersial disekitarnya. Jenis jalur penyeberangan pada 

segmen D adalah penyeberangan dengan marka zebra cross dengan lampu isyarat 

lampu lalu lintas. Sebelumnya jalur penyeberangan ini merupakan bagian dari lampu 

lalu lintas persimpangan antar Jl. Sumbersari - Jl. Bendungan Sigura-gura - Jl. 

Bendungan Sutami - Jl. Veteran, hanya saja karena sering menyebabkan kemacetan arus 

lalu lintas dari masing-masing arah jalan, maka arus sirkulasi kendaraan dari arah Jl. 

Sumbersari menuju Jl. Bendungan Sigura-gura - Jl. Bendungan Sutami dialihkan 

melalui Jl. Veteran untuk kemudian putar balik. Kondisi sarana jalur penyeberangan 

pada segmen D tidak berbeda jauh dengan kondisi jalur penyeberangan pada segmen 

B. Hal ini terlihat dari lampu isyarat pengatur lalu lintas yang tidak menyala dan kondisi 

warna cat putih marka zebra cross pada saat mengumpulkan data penelitian sebagian 

terlihat menghilang. Jalur penyeberangan pada segmen D ini juga masih belum sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan dalam Permen PU nomor 03/PRT/M/2014 yaitu 

tidak dilengkapi dengan pembatas garis melintang untuk jalur pemberhentian kendaraan 

bermotor saat pejalan kaki menyeberang jalan dan juga tidak terdapat rambu-rambu 

Keyplan 

Gambar 4.26 Jalur Penyeberangan pada Segmen D 
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yang menginformasikan adanya jalur penyeberangan untuk memudahkan pejalan kaki 

dari jarak jauh. 

4.2.3 Penampang Jalur Pejalan Kaki 

Sampel penelitian pada koridor Jalan Sumbersari - Gajayana memiliki beberapa 

karakteristik ukuran jalan. Ukuran jalan dalam koridor ini dapat mempengaruhi aksesibilitas 

dan aktivitas pejalan kaki di dalamnya. Dalam jalan koridor ini terdapat lajur untuk kendaraan 

bermotor, jalur amenitas, ruang dan jalur pejalan kaki. Penampang jalur pejalan kaki pada 

setiap segmen dijelaskan sebagai berikut: 

1. Segmen A 

 

      

     Jalur pejalan kaki pada segmen A terletak pada Jalan Gajayana. Batas jalan jalur 

pejalan kaki ini berada di antara persimpangan Jl. Kertosentono - Jl. KertoAsri. 

Lebar ukuran jalan raya dalam segmen ini adalah 7,3 meter dan lebar ukuran jalur 

pejalan kaki adalah 2 meter. Fasilitas pendukung jalur pejalan kaki pada segmen ini  

yaitu jalur amenitas yaitu jalur hijau untuk vegetasi dan furniture seperti penerangan 

jalan. Dalam jalan segmen A terdapat satu titik persimpangan Jl. Simpang Gajayana 

yang memiliki peran penting dalam menghubungkan antar wilayah pinggiran kota 

dengan pusat kota. Kawasan jalan ini terdapat fasilitas komersial seperti toko, 

swalayan, kedai, kafe, hingga kaki lima. Umumnya signages pada segmen ini 

terletak pada bangunan disekitarnya. 

 

 

 

Gambar 4.27 Penampang Jalur Pejalan Kaki pada Segmen A 

Keyplan 



100 

 

2. Segmen B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan segmen B berada diantara Jl. Gajayana - Jl. Sumbersari. Batas jalan dalam 

sampel ini adalah persimpangan Jl. Sunan Ampel - Jl. Sumbersari Gang I. Ukuran 

jalan  raya dalam segmen ini berukuran lebih lebar dibandingkan dengan jalan pada 

segmen lainnya. Hal ini karena jalan dalam segmen B termasuk akses gerbang 

keluar-masuk fasilitas umum pendidikan perguruan tinggi Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Kota Malang. Selain area fasum 

pendidikan terdapat pula area komersial yang mendukung kegiatan pendidikan 

dalam koridor jalan pada segmen B. Fasilitas pendukung jalan dalam segmen B 

termasuk cukup lengkap, banyak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai dan 

jalur hijau yang dapat mendukung kegiatan berjalan pejalan kaki yang umumnya 

adalah mahasiswa. Selain itu terdapat pula jalur khusus parkir on street untuk naik 

dan menurunkan penumpang bagi angkutan umum (angkot) sehingga memudahkan 

pergantian moda transportasi bagi pejalan kaki. 

3. Segmen C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Penampang Jalur Pejalan Kaki pada Segmen B 

Gambar 4.29 Penampang Jalur Pejalan Kaki pada Segmen C 

Keyplan 

Keyplan 
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Jalan segmen C terletak dalam Jl. Sumbersari. Batas jalan dalam sampel ini 

adalah diantara persimpangan Jalan Sumbersari Gang I - Jl. Sumbersari Gang II. 

Pola jalan dalam sampel ini cenderung melengkung/berbelok dan terdapat ukuran 

jalan yang lebih kecil pada bagian tertentu. Segmen C dipilih karena fungsi area 

bangunan disekitar jalan ini adalah permukiman, fasum perguruan tinggi 

Universitas Brawijaya, area perdagangan dan jasa yang bekaitan dengan kegiatan 

kebutuhan sehari-hari mahasiswa seperti toko ATK, indekos, tempat makan dll. 

Kelengkapan fasilitas jalur pejalan kaki pada area jalan segmen C termasuk kurang 

jumlah vegetasi yang sangat terbatas dan minim terdapat perabot jalan yang 

mendukung aktivitas pejalan kaki seperti penerangan jalan dan tempat sampah. 

Selain itu dalam segmen ini tidak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai melihat 

banyaknya aktivitas pejalan kaki dan tingginya arus angkutan umum yang 

melewati jalan ini. 

 

4.  Segmen D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Segmen D berada pada penghujung Jl. Sumbersari. Batas sampel ini adalah 

persimpangan Jl. Sumbersari Gang III - Jl. Veteran. Fungsi kawasan pada segmen 

D umumnya adalah area perdagangan dan jasa. Ukuran jalan pada segmen D adalah 

7,5 meter. Segmen D berbatasan langsung dengan Universitas Brawijaya. Fasilitas 

pejalan kaki pada segmen ini memiliki ukuran lebar sekitar 2 meter dilengkapi 

dengan jalur amenitas dan ruang khusus perletakkan perabot jalur pejalan kaki. 

Keberadaan vegetasi dalam segmen D ditemukan cukup banyak dan cukup rindang 

digunakan sebagai fasilitas pendukung jalan ini. Segmen D dipilih karena jalur 

pejalan kaki yang berada pada bagian utara Jl. Sumbersari pada segmen ini jarang 

Gambar 4.30 Penampang Jalur Pejalan Kaki pada Segmen D 

Keyplan 
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dipakai oleh pejalan kaki, sebaliknya pada bagian selatan segmen D yang berada 

pada penghujung Jl. Sumbersari tidak terdapat jalur pejalan kaki namun kegiatan 

pejalan kaki sangat tinggi. 

4.3 Identifikasi Activity Support pada Koridor Jl. Sumbersari-Gajayana 

4.3.1 Identifikasi Activity support 

Activity support dalam penelitian ini termasuk dalam bentuk fisik dimana activity 

support yang diteliti hanya berdasarkan pengamatan secara langsung yang ada dilapangan. 

Bentuk activity support yang terjadi pada koridor Jl. Sumbersari-Gajayana dapat berupa 

pemanfaatan ruang dalam jalur pejalan kaki maupun pada ruang bangunan di sekitar jalur 

pejalan kaki tersebut. Bentuk activity support yang terjadi pada masing-masing lokasi 

penelitian dapat berbeda-beda bergantung letak sampel penelitian dalam koridor ini dan 

waktu saat dilakukan pengamatan di lapangan. 

Dari hasil pengamatan di lapangan, activity support yang terlihat dan terbentuk pada 

koridor Jl. Sumbersari-Gajayana dibedakan berdasarkan area pemanfaatan ruangnya pada 

masing-masing sampel lokasi penelitian terpilih yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Activity support pada ruang terbuka, 

     Activity support pada ruang terbuka adalah activity support yang dipengaruhi oleh 

adanya ruang terbuka publik. Ruang publik disini adalah ruang terbuka yang dapat 

berupa jalur pejalan kaki atau area pada sempadan ruang bangunan yang luas yang 

dapat dijadikan sebagai ruang perantara atau penunjang pengguna jalan untuk 

mengakses kegiatan menuju ke suatu tempat. Activity support pada ruang terbuka pada 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana terletak pada sepanjang area jalur pejalan kakinya. 

Activity support yang terlihat pada ruang terbuka ini sebagian besar sangat 

dipengaruhi langsung oleh kegiatan pejalan kaki. Pejalan kaki yang memakai jalur 

pejalan kaki disepanjang koridor Jl. Sumbersari-Gajayana menarik kegiatan lain yang 

berfungsi sebagai pendukung kegiatan para pejalan kaki pada saat berjalan seperti 

pemenuhan kebutuhan necessary, optional, maupun social activities. 

     Berikut adalah activity support yang terdapat pada ruang terbuka yaitu sekitar jalur 

pejalan kaki dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana: 

a)  Pedagang Kaki Lima (PKL), 

     Pedagang kaki lima termasuk dalam activity support pada ruang terbuka yang 

paling banyak ditemukan dalam Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. PKL ini 

mayoritas menjual makanan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi setiap 
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pengguna jalan yang melewati koridor jalan ini. Keberadaan PKL sangat 

bergantung pada ruang yang ditempatinya. Berdasarkan mobilitasnya, bentuk 

PKL yang terdapat dalam koridor ini terbagi sebagai berikut:  

 PKL permanen, 

     Lapak PKL permanen biasanya berbentuk bedak atau warung-warung 

kecil yang berdiri menetap di satu lokasi. Lapak PKL permanen ini memiliki 

waktu aktif sepanjang hari selama jalur pejalan kaki ramai di gunakan oleh 

pejalan kaki. PKL permanen dapat dilihat pada gambar di halaman berikut: 

 

 

 

 

 

 

 PKL non permanen 

     Lapak PKL non permanen biasanya berupa gerobak dorong atau 

menggunakan kendaraan (mobil bak atau van) dan hanya memiliki waktu 

aktif tertentu sehingga lapak PKL ini dapat berpindah tempat di lokasi lain 

bila sedang tidak aktif berdagang di satu lokasi. Berikut adalah PKL non 

permanen yang terdapat pada koridor jalan Sumbersari-Gajayana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Lapak PKL permanen 

Gambar 4.32 Lapak PKL non permanen 
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b) Parkir Kendaraan Bermotor, 

     Parkir merupakan activity support yang banyak dijumpai pada Koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana. Parkir digunakan oleh pengguna jalan yang membawa 

kendaraan bermotor dan akan melakukan kegiatan pada koridor ini yang 

membutuhkan ruang untuk memberhentikan kendaraannya untuk sementara.  

Keberadaan ruang untuk parkir dalam kawasan ini sangat bergantung pada 

penyedia kegiatan. Parkir kendaraan bermotor pada umumnya digunakan oleh 

mobil dan motor yang melewati jalan dalam koridor ini. Berdasarkan jenisnya 

parkir pada koridor Jalan Sumbersari Gajayana terbagi atas yaitu: 

 Parkir on-street, 

     Parkir on-street adalah parkir kendaraan bermotor yang dilakukan pada 

badan jalan. Parkir on-street terjadi akibat penyedia kegiatan tidak 

menyediakan/memiliki ruang parkir yang memadai. Parkir on-street 

berdampak negatif pada sirkulasi jalur pejalan kaki maupun sirkulasi jalan 

raya. Parkir on-street yang sebagian sisinya menggunakan jalur pejalan kaki 

dapat menutup akses jalur pejalan kaki dan menghalangi para pejalan kaki. 

sedangkan parkir on-street yang berada langsung di sisi badan jalan 

menghambat kelancaran pergerakan arus kendaraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Parkir on-street 
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 Parkir off-street, 

     Parkir off-street adalah parkir kendaraan bermotor yang dilakukan pada 

ruang parkir yang telah disediakan. Parkir off-street Parkir off-street dalam 

Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana sebagian besar berada pada sempadan 

bangunan penyedia kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tujuannya parkir kendaraan bermotor pada koridor ini dibedakan menjadi: 

 Parkir penumpang yaitu parkir untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. 

Jenis parkir ini umumnya dilakukan oleh transportasi umum disekitar titik-titik 

lokasi yang berdekatan dengan pusat kegiatan kawasan. 

 Parkir barang yaitu parkir untuk mengangkut dan menurunkan barang (bongkar 

muat). Jenis parkir ini biasanya dilakukan disekitar titik-titik lokasi pusat kegiatan 

komersial maupun jasa. 

c) Transportasi umum, 

     Transportasi umum merupakan activity support yang digunakan sebagai perangkat 

berpindah tempat dalam perjalanan dan kendaraan transit alternatif bagi pejalan kaki. 

Transportasi umum yang digunakan dalam Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana adalah 

angkutan umum (angkot). Angkutan umum pada koridor ini melakukan kegiatan 

pengangkutan dan menurunkan penumpang sesuai dengan kebutuhan penumpang. 

Tidak terdapat tempat khusus/tempat pemberhentian yang digunakan sebagai titik 

kumpul penumpang dalam koridor ini. Angkutan umum lebih memilih berkumpul 

dalam lokasi untuk waktu sementara (ngetem) atau parkir secara on-street sambil 

menunggu penumpang sehingga menghambat kelancaran arus pergerakan kendaraan 

bermotor lainnya.  

 

 

Gambar 4.34 Parkir off-street 
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2. Activity support pada ruang tertutup, 

     Activity support pada ruang tertutup adalah activity support yang dipengaruhi 

oleh ruang tertutup pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana yaitu adanya 

keberadaan bangunan dalam koridor ini. Activity support pada ruang tertutup pada 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana juga terletak pada sepanjang sisi area jalur 

pejalan kakinya. Keberadaan activity support ini dapat mengendalikan fungsi tata 

guna lahan dan citra kawasan yang terbentuk dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana. Berikut adalah activity support ruang tertutup berupa bangunan dalam 

Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana: 

a) Bangunan komersial, 

     Bangunan komersial pada koridor ini dapat berupa toko atau kedai yang 

menjual barang-barang niaga sebagai komoditas utama. Barang-barang niaga ini 

nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain barang-

barang niaga, komoditas yang dijual juga dapat berupa makanan, obat dan 

perlengkapan kesehatan.  

b) Bangunan jasa, 

     Bangunan jasa pada koridor jalan Sumbersari-Gajayana adalah bangunan 

yang menjual jasa sebagai usaha produksinya untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Beberapa bangunan jasa yang terdapat pada koridor ini antara lain: 

ATM, bank, warnet, typing and analytic services, laundry services, delivery 

services, karaoke, biro jasa travel, bengkel serta service center perlengkapan 

elektronik. 

c) Bangunan fasilitas umum, 

     Bangunan fasilitas umum (fasum) adalah bangunan yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari. Bangunan fasum yang terdapat pada Koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana yaitu tempat beribadah, sekolah dan lembaga 

pendidikan tinggi, galeri, dan perkantoran. 
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d) Rumah tinggal, 

     Rumah tinggal dalam koridor jalan sumbersari-gajayana ini tidak hanya 

digunakan sebagai tempat tinggal pribadi saja, namun saat melakukan 

pengamatan dilapangan rumah tinggal ini juga dikomersialkan menjadi indekos. 

Persebaran activity support ruang tertutup pada Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

dijelaskan dalam keterangan gambar sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

(a)  Activity support ruang tertutup pada segmen A 

Keyplan 

Keyplan 

(b)  Activity support ruang tertutup pada segmen B 

(c)  Activity support ruang tertutup 

pada segmen C 

(d) Activity support ruang tertutup pada 

segmen D 

Keyplan 

Gambar 4.35  Persebaran activity support ruang tertutup 
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4.3.2 Identifikasi Jenis Aktivitas 

     Aktivitas yang dibahas dalam penelitian adalah aktivitas fisik yang mempengaruhi 

pemanfaatan jalur pejalan kaki berdsarkan activity support apa saja yang terdapat disekitar 

jalur pejalan kaki koridor jalan Sumbersari-Gajayana. Jenis aktivitas yang dapat dilihat dari 

hasil pengamatan di lapangan dapat dibedakan berdasarkan keterlibatan pejalan kaki melalui 

ruang pemanfaatan pejalan kaki maupun ruang bangunan, yaitu active engagement dan 

passive engagement. Klasifikasi jenis aktivitas digunakan untuk mempermudah dalam 

menggolongkan jenis aktivitas sesuai dengan tingkat keaktifan pengguna baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan bentuk ruang aktivitas. Jenis aktivitas 

yang ditemukan di lapangan yaitu: 

1. Active engagement, 

     Kegiatan active engagement adalah kegiatan aktif yang dilakukan dengan 

keterlibatan pelaku aktvitas dengan activity support secara kontak langsung dalam 

koridor Jalan Sumbersari Gajayana. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan 

active engagement adalah necessary activities dimana pelaku kegiatan melakukan 

kegiatan ini berulang-ulang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kegiatan active engagement dalam koridor ini berupa kegiatan belanja (belanja di 

kaki lima, belanja di kedai makanan, belanja di toko, belanja di toko fotokopi/ATK), 

kegiatan makan-minum di dalam toko, kegiatan bongkar muat logistik, kegiatan 

berjualan kaki lima. 

2. Passive engagement, 

     Kegiatan passive engagement adalah kegiatan pasif yang dilakukan pelaku 

aktivitas namun tidak melibatkan activity support secara langsung dalam Koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan passive 

engagement adalah optional dan social activities. Kegiatan passive engagement 

berupa kegiatan berjalan/hanya lewat, berdiri menunggu angkot, duduk mangkal, 

menyeberang jalan, parkir. 

Hasil identifikasi aktivitas spesifik pejalan kaki di sekitar jalur pejalan kaki 

berdasarkan hasil temuan di lapangan akan dijelaskan sebagai berikut: 

a) Active engagement, 

 Berbelanja, 

     Aktivitas yang berbelanja adalah aktivitas pejalan kaki yang paling sering 

terlihat disemua segmen dalam koridor jalan Sumbersari-Gajayana. Aktivitas 

berbelanja sering terlihat didalam segmen yang berada pada area perdagangan 
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baik disekitar pertokoan maupun kaki lima. Berdasarkan lokasinya aktivitas 

belanja dalam koridor jalan Sumbersari-Gajayana dijelaskan sebagai berikut: 

  Berbelanja di kedai makanan, 

     Belanja di kedai makanan terlihat pada semua segmen jalan 

Sumbersari-Gajayana. Aktivitas belanja ini ditandai dengan pejalan kaki 

yang terlihat menuju ke toko atau kedai yang menjual makanan kemudian 

membeli dan membawa makanan yang dibeli secara take away. Sebagian 

besar pejalan kaki yang terlihat melakukan aktvitas berbelanja di kedai 

makanan didominasi mahasiswa. Aktivitas belanja di kedai makanan 

terlihat disetiap waktu baik pagi hingga malam hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berbelanja di kaki lima, 

     Aktivitas belanja di kaki lima ditandai dengan pejalan kaki yang menuju 

kaki lima terdekat baik yang menjual makanan atau barang kemudian 

membeli di kaki lima tersebut. Aktivitas belanja di kaki lima lebih sering 

terlihat pada siang hari. Sebagian besar pejalan kaki yang terlihat 

melakukan aktvitas berbelanja di kaki lima didominasi mahasiswa. 

 

Gambar 4.36 Aktivitas berbelanja di kedai makanan 

Gambar 4.37 Aktivitas belanja di kaki lima 
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 Berbelanja di toko, 

     Aktivitas belanja ini ditandai dengan pejalan kaki yang terlihat menuju ke toko 

yang menjual barang atau melayani jasa kemudian membeli dan membawa barang 

yang dibeli secara take away. Berdasarkan jenis komoditas barang dan jasa yang 

dijual aktivitas belanja di toko yang menjual kebutuhan sehari-hari mahasiswa 

lebih banyak didominasi oleh pejalan kaki mahasiswa dan anak sekolah seperti 

toko servis dan perlengkapan komputer, swalayan Indomaret dan Alfamart, dan 

toko vandel. Sedangkan toko yang menjual barang-barang kebutuhan umum lebih 

didominasi oleh pejalan kaki masyarakat umum seperti toko air minum isi ulang, 

toko mebel, toko dealer telepon genggam, toko distro baju, apotek, salon dll. 

Aktivitas belanja di toko terlihat disetiap waktu baik pagi hingga malam hari. 

 

 

 

 

 

 

 

  Berbelanja di toko fotokopian/ATK, 

     Aktivitas belanja ini ditandai dengan pejalan kaki yang terlihat menuju ke toko 

yang menjual barang perlengkapan alat tulis dan kantor (ATK) serta melayani jasa 

fotokopi atau printing. Aktivitas ini paling banyak terlihat pada area toko yang 

berada dekat dengan kawasan pendidikan sehingga aktivitas belanja ini 

didominasi oleh pejalan kaki mahasiswa. Aktivitas belanja di toko 

fotokopian/ATK lebih banyak terlihat pada pagi hingga siang hari. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Aktivitas belanja di kaki toko 

Gambar 4.39 Aktivitas belanja di ATK 
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 Makan-minum di dalam toko, 

     Aktivitas makan dan minum di dalam toko terlihat dari pejalan kaki yang 

memasuki toko atau kedai yang menjual makanan kemudian melakukan kegiatan 

makan (dine in) di dalam toko atau kedai tersebut. Aktivitas ini paling sering 

terlihat pada waktu siang hari hingga malam hari dan banyak terlihat di area yang 

berada dekat dengan kawasan pendidikan dan pusat perbelanjaan. 

 

 

 

 

 

 

 Bongkar-muat logistik, 

     Bongkar-muat logistik merupakan bagian dari aktivitas dalam pemanfaatan area 

ruang pejalan kaki yang ditandai dengan adanya aktivitas pemindahan barang baik 

dari toko maupun dari luar yang akan didistribusikan di dalam toko atau ke tempat 

lain.  Aktivitas ini banyak ditemukan pada ruang pejalan kaki yang berada di sekitar 

area perdagangan-jasa. Sebagian besar aktivitas ini di dominasi oleh masyarakat 

umum. Keberadaan bongkar-muat logistik tentunya berdampak negatif untuk 

pergerakan pejalan kaki salah satunya adalah menghalangi pejalan kaki karena 

aktivitas bongkar –muat logistik pada koridor ini tidak dilakukan pada tempat yang 

disediakan. Aktivitas ini paling sering terlihat pada pagi hingga siang hari dengan 

jangka waktu aktivitas hanya beberapa saat yaitu sekitar 1 - 3 jam setiap harinya. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 Kegiatan makan-minum di dalam toko 

Gambar 4.41 Kegiatan bongkar muat logistik 
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 Berjualan kaki lima, 

     Aktivitas berjualan ini ditandai dengan adanya penjual yang membuka lapak 

dagangannya secara kaki lima baik yang berada di dalam maupun sekitar area 

pemanfaatan ruang pejalan kaki dan ruang bangunan yang sebagian besar dilakukan 

pada area-area dengan aktivitas pejalan kaki yang ramai atau padat dan berada dekat 

area pusat perbelanjaan, atau kawasan pendidikan baik kampus maupun sekolah. 

Aktivitas berjualan kaki lima ini termasuk sektor infomal yang umumnya dilakukan 

bersamaan dengan aktivitas berbelanja di kaki lima. Komoditas barang dan jasa yang 

dijual secara kaki lima adalah makanan (makanan ringan, dan makanan berat), tambal 

ban, koran atau majalah, dan sol sepatu. Aktivitas berjualan kaki lima koran atau 

majalah dan sol sepatu hanya terlihat pada pagi hingga siang hari sedangkan aktivitas 

berjualan kaki lima makanan dan tambal ban terlihat sepanjang waktu baik pagi 

hingga malam hari. Aktivitas berjualan kaki lima dapat dilihat dengan keterangan 

gambar pada halaman berikut: 

 

 

 

 

 

a) Passive engagements 

 Berjalan/hanya lewat, 

     Aktivitas berjalan pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana ini termasuk dengan 

aktivitas fisik pejalan kaki dengan tujuan untuk pemenuhan necessary activities. 

Beberapa aktivitas berjalan untuk necessary activities yaitu berpergian (ke kampus, 

ke sekolah, ke tempat kerja, ke toko, ke rumah/kos), berbelanja, berjualan, dll. 

aktivitas berjalan pejalan kaki lebih banyak terlihat pada pagi hingga sore hari. 

Aktivitas berjalan pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana dapat dilihat dalam 

keterangan gambar pada halaman berikut: 

 

 

Gambar 4.42 Kegiatan berjualan kaki lima 
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 Berdiri menunggu angkot, 

     Aktivitas berdiri pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana umumnya ditandai 

dengan aktivitas pejalan kaki yang diam tidak bergerak berpindah tempat pada lokasi 

tertentu. Tujuan aktivitas berdiri ini biasanya untuk necessary activity menunggu 

angkutan umum (angkot). Aktivitas ini banyak ditemukan pada area-area yang berada 

di sekitar pusat perbelanjaan dan pendidikan. Aktivitas ini banyak terlihat sepanjang 

waktu baik pagi hari hingga malam hari dan terlihat banyak ditemukan dekat dengan 

vegetasi peneduh. Lokasi aktivitas ini juga digunakan sebagai area turun penumpang 

angkot. Aktivitas berdiri menunggu angkot dapat dilihat dengan keterangan gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.43 Kegiatan berjalan/hanya lewat 

Gambar 4.44 Kegiatan berdiri menunggu angkot 
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 Duduk-duduk/mangkal, 

     Aktivitas duduk-duduk termasuk aktivitas optional dan social activty yang ditandai 

dengan adanya aktivitas berkumpul sambil duduk (mangkal) baik berada disekitar 

area ruang pejalan kaki maupun ruang bangunan yang biasanya didominasi oleh juru 

parkir dan driver ojek. Aktivitas duduk-duduk dilakukan pada pagi hingga malam hari 

selama jam buka toko. Aktivitas ini banyak ditemukan di area sekitar toko makanan 

dan dekat dengan kawasan pendidikan dan dilakukan dengan aktivitas sosial bersenda 

gurau, dan berbicara serta aktivitas parkir kendaraan. Keberadaan aktivitas duduk-

duduk/mangkal dapat berdampak negatif maupun positif pagi pejalan kaki. Dampak 

positif aktivitas ini bagi pejalan kaki adalah memudahkan pejalan kaki menemukan 

moda alih transportasi sedangkan dampak negatifnya menghalangi ruang gerak 

pejalan kaki.  

 

 

 

 

 

 

 Menyeberang jalan, 

     Aktivitas menyeberang jalan termasuk aktivitas necessary activity yang ditandai 

dengan pejalan kaki yang melakukan alih fungsi area jalur pejalan kaki semula menuju 

ke area jalur pejalan kaki seberang/sisi lainnya. Aktivitas menyeberang jalan pada 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana ada yang didukung dengan jalur khusus 

penyeberangan jalan beserta lampu petunjuk adapula yang tidak. Sebagian besar 

aktivitas menyeberang jalan banyak terlihat di area dekat pusat perbelanjaan, 

pendidikan, dan permukiman. Aktivitas menyeberang jalan lebih banyak terlihat pada 

waktu pagi hingga sore hari. Aktivitas ini dapat dilihat dalam keterangan gambar pada 

halaman berikut: 

Gambar 4.45 Duduk-duduk/mangkal 
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 Parkir, 

     Aktivitas parkir adalah bagian dari aktivitas dalam pemanfaatan area ruang jalur 

pejalan kaki yang dilakukan baik pengguna kendaraan bermotor pribadi maupun 

angkutan umum. Aktivitas parkir berdasarkan letaknya dibagi atas parkir on-street 

dan parkir off-street. Aktivitas parkir yang paling terlihat adalah parkir on-street  atau 

ngetem yang ditandai dengan berhenti/menepinya pengendara kendaraan bermotor 

baik di sekitar area ruang pejalan kaki atau area parkir yang disediakan. Aktivitas 

parkir pada angkutan umum biasanya dilakukan untuk menunggu dan menurunkan 

penumpang. Adanya aktivitas parkir tentunya memberi dampak negatif bagi pejalan 

kaki bila tidak dilakukan di tempat sediakan yaitu menghalangi ruang gerak pejalan 

kaki. Aktivitas parkir pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana dapat dilihat dalam 

gambar berikut: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.46 Kegiatan menyeberang jalan 

Gambar 4.47 Aktivitas Parkir 
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4.3.3 Identifikasi Pelaku Aktivitas 

Pelaku aktivitas dalam jalur pejalan kaki koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

berasal dari tempat asal yang beragam. Sebagian besar pelaku aktivitas adalah orang-

orang yang menetap dan melakukan kegiatan yang sama setiap harinya. Pelaku aktivitas 

yang ditemukan pada saat pengamatan dilapangan berdasarkan tujuan penggunaan ruang 

pejalan kaki untuk aktivitas ada dua yaitu masyarakat umum dan mahasiswa. Setiap 

harinya jumlah atau intensitas aktivitas masyarakat umum maupun mahasiswa yang 

berada pada lokasi penelitian ini selalu tidak tetap. Mahasiswa yang beraktivitas dalam 

koridor ini dikarenakan lokasi penelitian yang berada di sekitar area kampus yaitu kampus 

UIN Maliki dan kampus Universitas Brawijaya. Sedangkan masyarakat umum yang 

beraktivitas pada koridor ini terdiri dari remaja, anak-anak, hingga orang dewasa. 

Umumnya aktivitas dilakukan secara individual ataupun berkelompok. Keberagaman 

tingkat aktivitas dalam koridor ini disebabkan oleh waktu aktivitas dan bentuk pendukung 

aktivitas yang terdapat didalamnya. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Aktivitas individual                    (b) aktivitas berkelompok 

 

 

 

 

Gambar 4.48 Aktivitas Pejalan Kaki 
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4.3.4 Identifikasi Aktivitas Pejalan Kaki dalam Kawasan 

Identifikasi aktivitas pejalan kaki dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

diamati berdasarkan kegiatan pejalan kaki pada masing-masing lokasi segmen zona yang 

telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Masing-masing segmen zona memiliki 

karakteristik jalur pejalan kaki dan terdiri dari activity support yang berbeda. Identifikasi 

aktivitas pejalan kaki dalam kawasan bertujuan untuk mengetahui aktivitas pejalan kaki 

apa saja yang terjadi, serta kesesuaian sirkulasi aktivitas yang terjadi terhadap ruang jalur 

pejalan kaki dan ruang bangunan sekitar pada setiap masing-masing segmen zona yang 

terpilih. Pengamatan aktivitas pejalan kaki dilakukan pada hari kerja (weekday) dan hari 

libur (weekend) pada waktu yang telah ditentukan yaitu waktu pagi hari (pukul 07.00 – 

10.00), waktu siang hari (pukul 11.00 – 14.00), waktu sore hari (pukul 15.00 – 18.00), 

dan waktu malam hari (pukul 19.00 – 22.00). Selain mengetahui aktivitas dan alur 

sirkulasi pejalan kaki, dapat diketahui pula titik letak fasilitas pendukung pada jalur 

pejalan kaki yang juga dapat mempengaruhi jenis aktivitas dan alur sirkulasi pejalan kaki 

pada masing-masing segmen zona yang terpilih. Identifikasi aktivitas pejalan kaki dalam 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana dijelaskan dengan keterangan gambar berdasarkan 

masing-masing sampel segmen yang telah diamati yaitu sebagai berikut: 

1. Aktivitas Pejalan Kaki dalam Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana Segmen A, 

    Aktivitas pejalan kaki dalam segmen ini terbagi atas empat zona sampel dengan 

masing-masing zona memiliki panjang 100 meter. Fungsi bangunan dalam 

Segmen A didominasi oleh area perdagangan dan jasa, dan sebagian kecil berupa 

hunian rumah tinggal, area fasilitas umum (fasum) sekolah. Kategori pejalan kaki 

yang beraktivitas dalam segmen ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat 

umum baik individu ataupun secara berkelompok. Aktivitas pejalan kaki yang 

terlihat dalam segmen A ini adalah kegiatan berbelanja, kegiatan berjalan, dan 

kegiatan menyeberang jalan. Keberadaan bangunan komersial dan bangunan 

fasum sekolah juga menarik aktivitas lain seperti adanya kegiatan bongkar-muat 

logistik, kegiatan naik-turun angkutan umum (angkot), serta kegiatan berjualan 

oleh kaki lima. Aktivitas pejalan kaki dalam koridor segmen A berdasarkan 

masing-masing zona dapat dilihat pada halaman sebagai berikut: 
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- Halaman ini sengaja dikosongkan    - 
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Segmen A Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pada Zona 1 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, informal, serta 

rumah tinggal. Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari 

terlihat mulai pukul 08.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja 

di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada 

waktu ini tidak terlalu tinggi dan hanya berpusat pada area depan bangunan Swalayan 

SARDO. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan bongkar muat (G) di sepanjang sisi barat Jl. Gajayana yang sudah 

dimulai pada pukul 06.00 pagi. Waktu aktif sektor informal terlihat dimulai pukul 10.00 

berada pada sisi timur Jl. Gajayana tepat di seberang bangunan Swalayan SARDO jenis 

lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada pukul 

08.00 saat Swalayan SARDO buka. Selain itu terlihat pula activity support kegiatan 

mengamen (K1) yang dilakukan pengamen secara individu disekitar bangunan 

Swalayan SARDO yang terlihat mulai pukul 10.00.  

Segmen A Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari ini tidak jauh 

berbeda saat hari kerja pada pagi hari yaitu terlihat mulai pukul 08.00 pagi. Kategori 

pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada 

hari ini pejalan kaki mahasiswa cenderung aktif dikarenakan tidak ada kegiatan 

perkuliahan. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja 

di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada 

waktu ini terlihat tinggi dan berpusat pada area depan bangunan Swalayan SARDO. 

     Activity support intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang terlihat dimulai pada pukul 07.00 bahkan saat Swalayan SARDO belum 

buka. Waktu aktif sektor informal juga terlihat dimulai pukul 10.00 berada pada sisi 

timur Jl. Gajayana tepat di seberang bangunan Swalayan SARDO. Kegiatan bongkar 

muat barang (G) pada waktu ini sangat rendah. Activity support kegiatan mengamen 

(K1) yang dilakukan pengamen juga secara individu disekitar bangunan Swalayan 

SARDO juga terlihat mulai pukul 10.00. 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 

1 (segmen A1) 

Keyplan       
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Gambar 4.49 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A Zona 1 Pagi Hari 
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Segmen A Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja saat pagi hari terus berlanjut 

saat siang hari. Bangunan komersial seperti toko gadget OPPO, toko baju, kedai 

makanan dan kafe terlihat aktif mulai pukul 11.00. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini pejalan kaki 

mahasiswa mulai terlihat. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Pejalan kaki terlihat memadati 

area bangunan Swalayan SARDO dan beberapa sebagian berjalan menuju pintu masuk 

Jl. Kerto Asri dan pada sisi timur Jl. Gajayana. Aktivitas penyeberangan pejalan kaki 

pada waktu ini masih terlihat tinggi dan berpusat pada area depan bangunan Swalayan 

SARDO. 

     Activity support intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang sangat tinggi, hingga banyak terlihat angkot yang ngetem di sisi timur Jl. 

Gajayana seberang bangunan Swalayan SARDO.  Sektor informal juga terlihat masih 

aktif. Kegiatan bongkar muat barang (G) dan kegiatan mengamen (K) pada waktu ini 

hampir tidak terlihat. 

Segmen A Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur saat pagi hari juga terus 

berlanjut saat siang hari. Bangunan komersial seperti toko gadget OPPO, toko baju, 

kedai makanan dan kafe juga terlihat aktif mulai pukul 11.00. Kategori pejalan kaki 

pada waktu ini didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini 

pejalan kaki mahasiswa juga mulai terlihat. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu 

angkot (H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). 

Pejalan kaki terlihat memadati area bangunan Swalayan SARDO dan beberapa sebagian 

berjalan menuju pintu masuk Jl. Kerto Asri. Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada 

waktu ini masih terlihat tinggi dan berpusat pada area depan bangunan Swalayan 

SARDO. 

     Activity support intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang sangat tinggi, hingga banyak terlihat angkot yang ngetem di sisi timur Jl. 

Gajayana seberang bangunan Swalayan SARDO.  Sektor informal juga terlihat masih 

aktif. Kegiatan bongkar muat barang (G) dan kegiatan mengamen (K) pada waktu hari 

libur saat siang hari ini hampir tidak terlihat. 
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Gambar 4.50 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A Zona 1 Siang Hari 



121 

 

Segmen A Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja saat siang hari terus berlanjut 

saat sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat umum. 

Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), 

menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja di dalam toko 

(C), dan belanja kaki lima (A). Pada waktu ini pejalan kaki lebih banyak terlihat 

memadati area bangunan Swalayan SARDO untuk melakukan kegiatan berbelanja dan 

beberapa sebagian hanya melakukan kegiatan berjalan menuju pintu masuk Jl. Kerto 

Asri, pada sisi timur maupun barat Jl. Gajayana. Intensitas pejalan kaki menuju arah 

utara Jl. Gajayana mulai terlihat sepi. Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu 

ini mulai menurun dan berpusat pada area depan bangunan Swalayan SARDO. 

     Activity support intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang tidak begitu tinggi, namun masih banyak terlihat beberapa angkot yang 

ngetem di sisi timur Jl. Gajayana seberang bangunan Swalayan SARDO.  Sektor 

informal juga terlihat masih aktif. Kegiatan bongkar muat barang (G) dan kegiatan 

mengamen (K) pada waktu ini tidak terlihat. 

Segmen A Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur saat siang hari terus berlanjut 

saat sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat umum 

dan mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja 

di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Pada waktu ini pejalan kaki lebih banyak 

terlihat memadati area bangunan Swalayan SARDO untuk melakukan kegiatan 

berbelanja dan beberapa sebagian hanya melakukan kegiatan berjalan di sekitar pintu 

masuk Jl. Kerto Asri, pada sisi timur maupun barat Jl. Gajayana. Intensitas pejalan kaki 

menuju arah utara Jl. Gajayana mulai terlihat sepi. Aktivitas penyeberangan pejalan kaki 

pada waktu ini mulai menurun dan berpusat pada area depan bangunan Swalayan 

SARDO. 

     Activity support intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang masih cukup tinggi, masih terlihat beberapa angkot yang ngetem di sisi 

timur Jl. Gajayana seberang bangunan Swalayan SARDO.  Sektor informal juga terlihat 

masih aktif. Kegiatan bongkar muat barang (G) tidak terlihat kegiatan mengamen (K) 

terlihat hingga pukul 18.00 oleh pengamen secara individu. 
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Segmen A Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja terus berlanjut hingga malam 

hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat umum dan 

mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja 

di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Pada waktu ini pejalan kaki lebih banyak 

terlihat memadati area bangunan Swalayan SARDO untuk melakukan kegiatan 

berbelanja dan beberapa sebagian hanya melakukan kegiatan berjalan menuju pintu 

masuk Jl. Kerto Asri, pada sisi timur maupun barat Jl. Gajayana. Intensitas pejalan kaki 

menuju arah utara Jl. Gajayana terlihat sepi. Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada 

waktu ini tidak sebanyak pada sore hari dan tetap berpusat pada area depan bangunan 

Swalayan SARDO. Setelah pukul 21.00 bangunan komersial dan sekotr informal 

terlihat tutup sehingga pejalan kaki tidak terlihat lagi pada waktu ini. 

     Activity support intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang cenderung rendah, tidak banyak terlihat beberapa angkot yang ngetem di 

sisi timur Jl. Gajayana seberang bangunan Swalayan SARDO setelah pukul 20.00.  

Lapak PKL permanen yang telah buka dari waktu pagi hari terlihat tutup pada pukul 

20.00 dan terlihat Lapak PKL non Permanen yang terlihat mulai pukul 19.00. 

Segmen A Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur terus berlanjut hingga malam 

hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini juga didominasi oleh masyarakat umum dan 

mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja 

di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Pada waktu ini pejalan kaki lebih banyak 

terlihat memadati area bangunan Swalayan SARDO untuk melakukan kegiatan 

berbelanja dan beberapa sebagian hanya melakukan kegiatan berjalan pada sisi timur Jl. 

Gajayana. Intensitas pejalan kaki menuju arah utara Jl. Gajayana terlihat sepi. Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini tidak sebanyak pada sore hari dan tetap 

berpusat pada area depan bangunan Swalayan SARDO. Setelah pukul 21.00 bangunan 

komersial dan sekotr informal terlihat tutup sehingga pejalan kaki tidak terlihat lagi pada 

waktu ini. 

     Activity support intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang cenderung rendah, tidak banyak terlihat beberapa angkot yang ngetem di 

sisi timur Jl. Gajayana seberang bangunan Swalayan SARDO setelah pukul 20.00.  

Lapak PKL permanen yang telah buka dari waktu pagi hari terlihat tutup pada pukul 

20.00 dan terlihat Lapak PKL non Permanen yang terlihat mulai pukul 19.00. 
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Segmen A Zona 2 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pada Zona 2 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, informal, serta 

rumah tinggal. Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari 

terlihat dari mulai pukul 10.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi 

pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), 

makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). 

Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini tidak terlalu tinggi dan hanya 

berpusat menuju bangunan Swalayan SARDO. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada waktu ini 

adalah kegiatan sektor informal terlihat dimulai pukul 10.00 berada pada sisi selatan Jl. 

Simpang Gajayana. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL 

permanen. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang 

terlihat dimulai pada pukul 08.00 saat Swalayan SARDO buka.  

Segmen A Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari ini tidak jauh 

berbeda saat hari kerja pada pagi hari yaitu terlihat mulai pukul 10.00 pagi. Kategori 

pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada 

hari ini pejalan kaki terlihat lebih banyak terlihat disbanding pada hari kerja. Jenis 

aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), 

menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada 

waktu ini termasuk tinggi dan berpusat menuju bangunan Swalayan SARDO dari pukul 

08.00. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal yang juga terlihat dimulai pukul 10.00 berada pada sisi selatan Jl. 

Simpang Gajayana. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL 

permanen. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang 

terlihat dimulai pada pukul 08.00 saat Swalayan SARDO buka. 
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Gambar 4.53 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A Zona 2 Pagi Hari 
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Segmen A Zona 2– Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada siang hari ini tidak jauh 

berbeda saat pagi hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas pejalan kaki terlihat lebih banyak 

terlihat dibanding pada waktu pagi hari. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi 

pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), 

makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). 

Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini masih sangat tinggi dan berpusat 

menuju bangunan Swalayan SARDO. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal masih buka di siang hari yang berada pada sisi selatan Jl. Simpang 

Gajayana. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat 

tinggi. 

Segmen A Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada siang hari ini juga tidak 

jauh berbeda saat pagi hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas pejalan kaki mahasiswa 

sangat tinggi. Pejalan kaki terlihat memadati pada sisi timur dan sisi barat Jl. Gajayana. 

Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), 

menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada 

waktu ini juga sangat tinggi dan berpusat menuju bangunan Swalayan SARDO dan lebih 

banyak terlihat pada area sekitar Jl. Simpang Gajayana. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal yang buka di siang hari berada pada sisi selatan Jl. Simpang Gajayana. 

Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Intensitas 

angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang juga tinggi. 
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Gambar 4.54 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A Zona 2 Siang Hari 
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Segmen A Zona 2 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada sore hari ini juga tidak 

jauh berbeda saat pagi dan siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas pejalan kaki lebih 

banyak didominasi oleh masyarakat umum, sedangkan pejalan kaki mahasiswa hanya 

terlihat di sisi timur Jl. Gajayana saja. Pejalan kaki terlihat memadati pada sisi timur dan 

sisi barat Jl. Gajayana. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), makan (D), belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan 

pejalan kaki pada waktu ini cenderung rendah dibanding waktu siang hari dan masih 

berpusat menuju bangunan Swalayan SARDO. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal yang buka pada sore hari berada pada sisi selatan Jl. Simpang Gajayana. 

Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Beberapa lapak 

PKL permanen terlihat non aktif setelah pukul 18.00. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang cenderung rendah. 

Segmen A Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada sore hari ini juga tidak 

jauh berbeda saat pagi dan siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas pejalan kaki juga 

terlihat tinggi dan tidak jauh berbeda dengan waktu siang hari. Pejalan kaki terlihat 

memadati pada sisi timur dan sisi barat Jl. Gajayana. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu 

angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki 

lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat tinggi dan 

berpusat menuju bangunan Swalayan SARDO. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal yang buka pada malam hari berada pada sisi selatan Jl. Simpang 

Gajayana. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. 

Beberapa lapak PKL permanen terlihat non aktif setelah pukul 18.00. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan masih tinggi. 
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Segmen A Zona 2 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada malam hari juga tidak 

jauh berbeda pada saat pagi, siang, dan sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

masih didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas 

pejalan kaki banyak terlihat memadati pada sisi timur Jl. Gajayana. Jenis aktivitas 

pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan 

(L), menunggu angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan 

belanja kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu malam hari 

terlihat tinggi dibandingkan pada sore hari dan berpusat menuju bangunan Swalayan 

SARDO. Setelah pukul 22.00 intensitas pejalan kaki terlihat rendah dikarenakan 

bangunan komersial banyak yang sudah tutup 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal yang buka pada malam hari berada pada sisi selatan Jl. Simpang 

Gajayana. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen dan 

non permanen. Lapak PKL permanen terlihat non aktif setelah pukul 20.00 sedangkan 

lapak PKL non permanen terlihat masih aktif hingga lebih dari pukul 22.00. Intensitas 

angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan terlihat tidak ada lebih dari pukul 

20.00. 

Segmen A Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada malam hari juga tidak 

jauh berbeda pada saat hari kerja malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

masih didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas 

pejalan kaki banyak terlihat memadati pada sisi timur Jl. Gajayana. Jenis aktivitas 

pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan 

(L), menunggu angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan 

belanja kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu malam hari 

tidak jauh berbeda pada sore hari dan berpusat menuju bangunan Swalayan SARDO. 

Setelah pukul 22.00 intensitas pejalan kaki terlihat tidak ada dikarenakan bangunan 

komersial banyak yang sudah tutup 

     Activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan sektor 

informal yang buka pada malam hari berada pada sisi selatan Jl. Simpang Gajayana. 

Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen dan non 

permanen. Lapak PKL permanen terlihat non aktif setelah pukul 20.00 sedangkan lapak 

PKL non permanen terlihat masih aktif hingga lebih dari pukul 22.00. 
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Segmen A Zona 3 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari pada zona 3 

dimulai pukul 08.00. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum. Pada waktu ini intensitas pejalan kaki banyak terlihat memadati pada sisi timur 

maupun sisi barat Jl. Gajayana. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), dan belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu pagi hari rendah 

dikarenakan kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor yang tinggi. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal yang buka mulai pukul 09.00 berada pada sisi barat Jl. Gajayana. Jenis 

lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen.. Lapak PKL 

permanen terlihat non aktif setelah pukul 20.00. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan terlihat tinggi pada sisi barat Jl. Gajayana. 

Segmen A Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada zona 3 waktu hari libur pada pagi hari ini tidak 

jauh berbeda saat hari kerja pada pagi hari yaitu terlihat mulai pukul 08.00 pagi. 

Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat umum. Pada hari ini 

pejalan kaki mahasiswa cenderung aktif dikarenakan tidak ada kegiatan perkuliahan. 

Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), 

menyeberang jalan (L), dan belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki pada waktu hari libur ini terlihat tinggi dikarenakan 

intensitas lalu lintas kendaraan bermotor yang cenderung rendah dan berpusat pada area 

depan bangunan café vape. 

     Activity support yang aktif dan mendominasi pada zona 3 ini adalah adanya intensitas 

angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada 

pukul 07.00. Waktu aktif sektor informal juga terlihat dimulai pukul 09.00 berada pada 

sisi barat Jl. Gajayana.  
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Segmen A Zona 3– Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada siang hari pada zona 3 

dimulai pukul 08.00. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum. Pada waktu ini intensitas pejalan kaki banyak terlihat memadati pada sisi timur 

maupun sisi barat Jl. Gajayana. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), dan belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu siang hari banyak 

terlihat menuju ke Jl. Kertosentono. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal yang buka mulai pukul 09.00 berada pada sisi barat Jl. Gajayana. Jenis 

lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Lapak PKL permanen 

terlihat non aktif setelah pukul 20.00. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan 

menurunkan terlihat tinggi pada sisi barat Jl. Gajayana. 

Segmen A Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada siang hari ini tidak jauh 

berbeda saat hari libur pada pagi hari yaitu terlihat mulai pukul 08.00 pagi. Kategori 

pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada 

hari ini pejalan kaki mahasiswa cenderung aktif dikarenakan tidak ada kegiatan 

perkuliahan. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), menyeberang jalan (L), dan belanja termasuk belanja di dalam toko (C). 

Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu siang hari banyak terlihat menuju ke 

Jl. Kertosentono. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal yang buka mulai pukul 09.00 berada pada sisi barat Jl. Gajayana. Jenis 

lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Lapak PKL permanen 

terlihat non aktif setelah pukul 20.00. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan 

menurunkan terlihat tinggi pada sisi barat Jl. Gajayana 

 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 

3 (segmen A3) 

Keyplan 

Segmen A zona 

3 (segmen A3) 

cGambar 4.58 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A Zona 3 Siang Hari 
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Segmen A Zona 3 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada sore juga tidak jauh 

berbeda pada saat pagi, dan siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini masih 

didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas pejalan 

kaki banyak terlihat pada sisi timur maupun pada sisi Jl. Gajayana. Jenis aktivitas 

pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan 

(L), dan belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan 

kaki pada waktu sore hari cenderung rendah dikarenakan lalu lintas kendaraan bermotor 

pada sore hari cukup tinggi dan padat. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal yang buka mulai pukul 09.00 berada pada sisi barat Jl. Gajayana. Jenis 

lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Lapak PKL permanen 

terlihat non aktif setelah pukul 20.00. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan 

menurunkan terlihat tinggi pada sisi barat Jl. Gajayana menghalangi pejalan kaki 

berjalan dan lalu lintas kendaraan bermotor disekitarnya menjadi padat. 

Segmen A Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada sore juga tidak jauh 

berbeda pada saat pagi, dan siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada hari dan waktu ini ini pejalan kaki 

mahasiswa cenderung aktif dan terlihat sering melewati zona 3. Jenis aktivitas pejalan 

kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), dan 

belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada 

waktu sore hari cenderung rendah dikarenakan lalu lintas kendaraan bermotor pada sore 

hari cukup tinggi dan padat. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal yang buka mulai pukul 09.00 berada pada sisi barat Jl. Gajayana. Jenis 

lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Lapak PKL permanen 

terlihat non aktif setelah pukul 20.00. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan 

menurunkan terlihat tinggi pada sisi barat Jl. Gajayana menghalangi pejalan kaki 

berjalan dan lalu lintas kendaraan bermotor disekitarnya menjadi padat. 
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Gambar 4.59 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A Zona 3 Sore Hari 
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Segmen A Zona 3 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada malam hari juga tidak 

jauh berbeda pada saat pagi, siang, dan sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

masih didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas 

pejalan kaki lebih banyak terlihat memadati pada sisi timur Jl. Gajayana. Jenis aktivitas 

pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan 

(L), menunggu angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan 

belanja kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu malam hari 

tidak terlihat. Setelah pukul 20.00 intensitas pejalan kaki terlihat rendah dikarenakan 

bangunan komersial banyak yang sudah tutup. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal yang buka mulai pukul 09.00 berada pada sisi barat Jl. Gajayana. Jenis 

lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Lapak PKL permanen 

terlihat non aktif setelah pukul 20.00. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan 

menurunkan masih terlihat tinggi pada sisi barat Jl. Gajayana menghalangi pejalan kaki 

berjalan dan lalu lintas kendaraan bermotor disekitarnya menjadi padat. 

Segmen A Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada malam hari juga tidak 

jauh berbeda pada saat pagi, siang, dan sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

masih didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas 

pejalan kaki lebih banyak terlihat memadati pada sisi timur Jl. Gajayana. Jenis aktivitas 

pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan 

(L), menunggu angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan 

belanja kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu malam hari 

tidak terlihat. Setelah pukul 20.00 intensitas pejalan kaki terlihat rendah dikarenakan 

bangunan komersial banyak yang sudah tutup. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah kegiatan 

sektor informal yang buka mulai pukul 09.00 berada pada sisi barat Jl. Gajayana. Jenis 

lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Lapak PKL permanen 

terlihat non aktif setelah pukul 20.00. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan 

menurunkan masih terlihat tinggi pada sisi barat Jl. Gajayana menghalangi pejalan kaki 

berjalan dan lalu lintas kendaraan bermotor disekitarnya menjadi padat. 
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Gambar 4.60 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A Zona 3 Malam Hari 



131 

 

Segmen A Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari pada zona 4 

dimulai pukul 06.00. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum dan sebagian besar mahasiswa. Pada waktu ini intensitas pejalan kaki banyak 

terlihat memadati pada sisi timur Jl. Gajayana. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu 

angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki 

lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu pagi hari terlihat tinggi pada 

pukul 08.00 dikarenakan lalu lintas kendaraan bermotor pada waktu ini terlihat lengang. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah aktivitas 

parkir kendaraan bermotor yang berada pada sempadan bangunan pada sisi timur Jl. 

Gajayana. Parkir kendaraan bermotor ini banyak digunakan untuk siswa yang 

melakukan kegiatan sekolah pada SMPN 13. Kegiatan sektor informal yang buka pada 

pagi hari berada pada sisi timur Jl. Gajayana. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini 

adalah lapak PKL permanen dan non permanen. Lapak PKL permanen terlihat aktif 

setelah mulai pukul 06.00 sedangkan lapak PKL non permanen terlihat aktif mulai pukul 

09.00. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan terlihat tinggi dan 

banyak terlihat pada sisi timur Jl. Gajayana. 

Segmen A Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari pada zona 4 

dimulai pukul 06.00. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum dan sebagian besar mahasiswa. Pada waktu ini intensitas pejalan kaki banyak 

terlihat memadati pada sisi timur maupun sisi barat Jl. Gajayana. Jenis aktivitas pejalan 

kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), 

menunggu angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan 

belanja kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu pagi hari 

terlihat tinggi pada pukul 07.00 dikarenakan lalu lintas kendaraan bermotor pada waktu 

ini terlihat lengang. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah aktivitas 

parkir kendaraan bermotor oleh pengunjung yang berada pada sempadan bangunan pada 

sisi timur Jl. Gajayana. Kegiatan sektor informal yang buka pada pagi hari berada pada 

sisi timur Jl. Gajayana. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL 

permanen dan non permanen. Lapak PKL permanen terlihat aktif setelah mulai pukul 

06.00 sedangkan lapak PKL non permanen terlihat aktif mulai pukul 09.00. Intensitas 

angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan terlihat tinggi dan banyak terlihat 

pada sisi timur Jl. Gajayana. 
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Gambar 4.61 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A Zona 4 Pagi Hari 
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Segmen A Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada siang hari pada zona 4 

dimulai pukul 06.00. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum dan sebagian besar mahasiswa. Pada waktu ini intensitas pejalan kaki banyak 

terlihat memadati pada sisi timur Jl. Gajayana. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu 

angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki 

lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu pagi hari terlihat tinggi pada 

pukul 08.00 dikarenakan lalu lintas kendaraan bermotor pada waktu ini terlihat lengang. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah aktivitas 

parkir kendaraan bermotor yang berada pada sempadan bangunan pada sisi timur Jl. 

Gajayana. Parkir kendaraan bermotor ini banyak digunakan untuk siswa yang 

melakukan kegiatan sekolah pada SMPN 13 hingga pukul 14.00. Kegiatan sektor 

informal yang buka pada siang hari berada pada sisi timur Jl. Gajayana. Jenis lapak PKL 

yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen dan non permanen. Lapak PKL 

permanen terlihat aktif setelah mulai pukul 06.00 sedangkan lapak PKL non permanen 

terlihat aktif mulai pukul 09.00. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan 

menurunkan terlihat tinggi dan banyak terlihat pada sisi timur maupun sisi barat Jl. 

Gajayana. 

Segmen A Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari pada zona 4 

dimulai pukul 06.00. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas pejalan kaki banyak terlihat memadati 

pada sisi timur maupun sisi barat Jl. Gajayana. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu 

angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki 

lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu pagi hari terlihat tinggi 

walau lalu lintas kendaraan padat. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah aktivitas 

parkir kendaraan bermotor oleh pengunjung yang berada pada sempadan bangunan pada 

sisi timur Jl. Gajayana. Kegiatan sektor informal yang buka pada siang hari berada pada 

sisi timur Jl. Gajayana. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL 

permanen dan non permanen. Lapak PKL permanen terlihat aktif setelah mulai pukul 

06.00 sedangkan lapak PKL non permanen terlihat aktif mulai pukul 09.00. Intensitas 

angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan terlihat tinggi dan banyak terlihat 

pada sisi timur maupun sisi barat Jl. Gajayana. 

 

Keyplan 

Segmen A zona 

4 (segmen A4) 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 

4 (segmen A4) 

Keyplan       

Jl. Gajayana 
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Segmen A Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada sore hari pada zona 4 

dimulai pukul 06.00. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas pejalan kaki banyak terlihat memadati 

pada sisi timur maupun sisi barat Jl. Gajayana. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu 

angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki 

lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu sore hari terlihat tinggi 

walau lalu lintas kendaraan padat. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah aktivitas 

parkir kendaraan bermotor oleh pengunjung yang berada pada sempadan bangunan pada 

sisi timur Jl. Gajayana. Kegiatan sektor informal yang buka pada sore hari berada pada 

sisi timur Jl. Gajayana. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL 

permanen dan non permanen. Lapak PKL permanen terlihat aktif setelah mulai pukul 

06.00 sedangkan lapak PKL non permanen terlihat aktif mulai pukul 17.00. Intensitas 

angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan terlihat tinggi dan banyak terlihat 

pada sisi timur maupun sisi barat Jl. Gajayana. 

 

Segmen A Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada sore hari pada zona 4 

dimulai pukul 06.00. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas pejalan kaki banyak terlihat memadati 

pada sisi timur maupun sisi barat Jl. Gajayana. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu 

angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki 

lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu sore hari terlihat tinggi 

walau lalu lintas kendaraan padat. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah aktivitas 

parkir kendaraan bermotor oleh pengunjung yang berada pada sempadan bangunan pada 

sisi timur Jl. Gajayana. Kegiatan sektor informal yang buka pada sore hari berada pada 

sisi timur Jl. Gajayana. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL 

permanen dan non permanen. Lapak PKL permanen terlihat aktif setelah mulai pukul 

06.00 sedangkan lapak PKL non permanen terlihat aktif mulai pukul 17.00. Intensitas 

angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan terlihat tinggi dan banyak terlihat 

pada sisi timur maupun sisi barat Jl. Gajayana. 
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Gambar 4.63 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A Zona 4 Sore Hari 
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Segmen A Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada malam hari juga tidak 

jauh berbeda pada saat pagi, siang, dan sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

masih didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas 

pejalan kaki banyak terlihat memadati pada sisi barat Jl. Gajayana. Jenis aktivitas 

pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan 

(L), menunggu angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan 

belanja kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu malam hari 

terlihat tinggi walau lalu lintas kendaraan padat. Setelah pukul 21.00 intensitas pejalan 

kaki terlihat rendah dikarenakan bangunan komersial banyak yang sudah tutup 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah aktivitas 

parkir kendaraan bermotor oleh pengunjung yang berada pada sempadan bangunan pada 

sisi timur Jl. Gajayana. Kegiatan sektor informal yang buka pada sore hari berada pada 

sisi timur Jl. Gajayana. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL 

permanen dan non permanen. Lapak PKL permanen terlihat non aktif setelah pukul 

21.00 sedangkan lapak PKL non permanen terlihat masih aktif hingga lebih dari pukul 

22.00. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan terlihat tidak ada 

lebih dari pukul 20.00 

Segmen A Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada malam hari juga tidak 

jauh berbeda pada saat pagi, siang, dan sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

masih didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini intensitas 

pejalan kaki banyak terlihat memadati pada sisi barat Jl. Gajayana. Jenis aktivitas 

pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan 

(L), menunggu angkot (H), makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan 

belanja kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu malam hari 

terlihat tinggi walau lalu lintas kendaraan padat. Setelah pukul 21.00 intensitas pejalan 

kaki terlihat rendah dikarenakan bangunan komersial banyak yang sudah tutup 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi pada waktu ini adalah aktivitas 

parkir kendaraan bermotor oleh pengunjung yang berada pada sempadan bangunan pada 

sisi timur Jl. Gajayana. Kegiatan sektor informal yang buka pada sore hari berada pada 

sisi timur Jl. Gajayana. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL 

permanen dan non permanen. Lapak PKL permanen terlihat non aktif setelah pukul 

21.00 sedangkan lapak PKL non permanen terlihat masih aktif hingga lebih dari pukul 

22.00. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan terlihat tidak ada 

lebih dari pukul 20.00. 
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Gambar 4.64 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A Zona 4 Malam Hari 
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2. Aktivitas Pejalan Kaki dalam Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana Segmen B, 

     Fungsi bangunan pada segmen B didominasi oleh area perdagangan-jasa, 

beberapa bangunan hunian dan area fasum Kampus UIN Maliki serta masjid. 

Kategori pejalan kaki yang melakukan kegiatan dalam segmen ini umumnya 

didominasi oleh mahasiswa baik secara individu ataupun secara berkelompok. 

Aktivitas pejalan kaki yang sebagian besar terlihat dalam segmen ini adalah 

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perkuliahan mahasiswa dan kegiatan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa seperti pergi kuliah, kegiatan 

berbelanja baik kegiatan berbelanja didalam toko maupun berbelanja dibawa 

pulang (take away) seperti melakukan kegiatan fotokopi, kegiatan makan, 

kegiatan menarik uang di mesin ATM, dll. 

     Banyaknya mahasiswa yang melakukan kegiatan disekitar Segmen B ini 

menarik aktivitas lain seperti pada Segmen A yaitu kegiatan bongkar-muat 

logistik, kegiatan naik-turun angkutan umum (angkot), kegiatan berjualan oleh 

kaki lima, serta keberadaan ojek online yang mangkal untuk memenuhi kebutuhan 

mahasiswa. Keberadaan ojek online terlihat pada beberapa zona yang sangat 

berdekatan dengan area komersial. Kegiatan masyarakat umum yang terlihat pada 

segmen B ini juga tidak berbeda jauh dengan kegiatan mahasiswa, yaitu 

melakukan kegiatan sekolah, pergi ke masjid, dan juga berbelanja. Aktivitas 

pejalan kaki dalam koridor segmen B berdasarkan masing-masing zona dapat 

dilihat pada halaman sebagai berikut: 
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Segmen B Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 
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     Pada Zona 1 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, informal, 

fasilitas umum masjid serta rumah tinggal. Waktu aktif bangunan komersial pada waktu 

hari kerja pada pagi hari terlihat mulai pukul 08.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada 

waktu ini didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), 

menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini tidak terlalu tinggi dan hanya berpusat 

menuju Masjid Muhammadiyah dan sisi timur Jl. Gajayana. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan bongkar muat (G) di sepanjang sisi barat Jl. Gajayana yang dimulai pada 

pukul 09.00 pagi. Waktu aktif sektor informal terlihat dimulai pukul 08.00 berada pada 

sisi barat Jl. Gajayana tepat di depan Masjid Muhammadiyah. Jenis lapak PKL yang 

aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada pukul 08.00. menuju 

swalayan SARDO. 

Segmen B Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terlihat mulai 

pukul 08.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan 

(M), makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini tidak 

terlalu tinggi dan hanya berpusat menuju Masjid Muhammadiyah dan sisi timur Jl. 

Gajayana. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun angkot. Waktu aktif sektor informal terlihat dimulai pukul 

08.00 berada pada sisi barat Jl. Gajayana tepat di depan Masjid Muhammadiyah. Jenis 

lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada pukul 

08.00. 
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Gambar 4.65 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 1 Pagi Hari 
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Segmen B Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja saat pagi hari terus berlanjut 

saat siang hari. Bangunan komersial seperti pada sisi timur maupun barat Jl. Gajayana 

terlihat aktif mulai pukul 11.00. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini pejalan kaki mahasiswa mulai 

terlihat. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan 

(M), kegiatan makan (N), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C), fotokopi (F) dan belanja kaki lima (A). Pejalan kaki 

terlihat memadati area bangunan kedai yam goreng dan warung makan. Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini terlihat sepi. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun angkot. Tidak ada aktivitas bongkar-muat setelah lewat pukul 

10.00. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Intensitas 

angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat ramai pada 

pukul 12.00 saat jam pulang siswa sekolah SMPN 13. 

Segmen B Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja saat pagi hari terus berlanjut saat 

siang hari. Bangunan komersial seperti pada sisi timur maupun barat Jl. Gajayana 

terlihat aktif mulai pukul 11.00. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum dan mahasiswa. Pada waktu ini pejalan kaki mahasiswa mulai 

terlihat. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan 

(M), kegiatan makan (N), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C), fotokopi (F) dan belanja kaki lima (A). Pejalan kaki 

terlihat memadati area bangunan kedai yam goreng dan warung makan. Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini terlihat sepi. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun angkot. Waktu aktif sektor informal terlihat dimulai pukul 

14.00 berada pada sisi barat Jl. Gajayana tepat di depan Masjid Muhammadiyah. Jenis 

lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat sepi. 
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Gambar 4.66 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 1 Siang Hari 
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Segmen B Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja saat siang hari terus 

berlanjut saat sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu 

ini adalah berjalan (M), kegiatan makan (N), menyeberang jalan (L), menunggu 

angkot (H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), fotokopi (F) dan belanja 

kaki lima (A). Pada waktu ini pejalan kaki lebih banyak terlihat memadati area 

bangunan warung makan dan aksesori ponsel pada bagian sisi barat Jl. Gajayana 

untuk melakukan kegiatan makan dan berbelanja, sedangkan pejalan kaki 

lainnya hanya melakukan kegiatan berjalan. Aktivitas penyeberangan pejalan 

kaki pada waktu ini juga tidak terlihat. 

     Activity support intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan 

menurunkan penumpang tidak begitu tinggi. Sektor informal juga terlihat masih 

aktif. 

Segmen B Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur saat siang hari terus 

berlanjut saat sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu 

ini adalah berjalan (M), kegiatan makan (N), menyeberang jalan (L), menunggu 

angkot (H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), fotokopi (F) dan belanja 

kaki lima (A). Pada waktu ini pejalan kaki lebih banyak terlihat memadati area 

bangunan warung makan dan aksesori ponsel pada bagian sisi barat Jl. Gajayana 

untuk melakukan kegiatan makan dan berbelanja, sedangkan pejalan kaki 

lainnya hanya melakukan kegiatan berjalan. Aktivitas penyeberangan pejalan 

kaki pada waktu ini mulai menurun dan berpusat pada area komersial saja. 

     Activity support intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan 

menurunkan penumpang tidak begitu tinggi. Sektor informal juga terlihat masih 

aktif. 
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Gambar 4.67 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 1 Sore Hari 
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Segmen B Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja terus berlanjut hingga malam 

hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat umum dan 

mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), kegiatan makan (N), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), 

belanja termasuk belanja di dalam toko (C), fotokopi (F) dan belanja kaki lima (A). Pada 

waktu ini pejalan kaki lebih banyak terlihat memadati area bangunan warung makan dan 

aksesori ponsel pada bagian sisi barat Jl. Gajayana untuk melakukan kegiatan makan 

dan berbelanja, sedangkan pejalan kaki lainnya hanya melakukan kegiatan berjalan. 

Aktivitas penyeberangan jalan jarang terlihat pada waktu ini. 

     Activity support intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang cenderung rendah, tidak banyak terlihat beberapa angkot yang beraktivitas 

setelah pukul 20.00.  Lapak PKL permanen yang telah buka dari waktu pagi hari terlihat 

tutup pada pukul 21.00 dan terlihat Lapak PKL non Permanen yang aktif mulai pukul 

19.00. 

Segmen B Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur terus berlanjut hingga malam 

hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat umum dan 

mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), kegiatan makan (N), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), 

belanja termasuk belanja di dalam toko (C), fotokopi (F) dan belanja kaki lima (A). Pada 

waktu ini pejalan kaki lebih banyak terlihat memadati area bangunan warung makan dan 

aksesori ponsel pada bagian sisi barat Jl. Gajayana untuk melakukan kegiatan makan 

dan berbelanja, sedangkan pejalan kaki lainnya hanya melakukan kegiatan berjalan. 

Aktivitas penyeberangan jalan jarang terlihat pada waktu ini. 

     Activity support intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang cenderung rendah, tidak banyak terlihat beberapa angkot yang beraktivitas 

setelah pukul 20.00.  Lapak PKL permanen yang telah buka dari waktu pagi hari terlihat 

tutup pada pukul 21.00 dan terlihat Lapak PKL non Permanen yang aktif mulai pukul 

19.00. 
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Gambar 4.68 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 1 Sore Hari 
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Segmen B Zona 2 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari 

terlihat mulai pukul 09.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki dalam zona 2 pada waktu ini terlihat tinggi dan 

mengarah menuju Kampus UIN Maliki. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada 

pukul 07.00 saat waktu aktif kegiatan kuliah. 

Segmen A Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terlihat 

mulai pukul 09.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki dalam zona 2 pada waktu ini terlihat tinggi dan 

mengarah menuju Kampus UIN Maliki. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada 

pukul 07.00 saat waktu aktif kegiatan kuliah. 
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Gambar 4.69 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 2 Pagi Hari 
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Segmen B Zona 2– Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari tatap 

berlanjut hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki dalam zona 2 pada waktu ini masih tinggi dan 

mengarah menuju Kampus UIN Maliki. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang tetap terlihat ramai 

sejak pagi hari.y 

Segmen B Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari tatap 

berlanjut hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki dalam zona 2 pada waktu ini masih tinggi dan 

mengarah menuju Kampus UIN Maliki. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang tetap terlihat ramai 

sejak pagi hari. 
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Gambar 4.70 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 2 Siang Hari 
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Segmen B Zona 2 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, dan siang 

hari terus berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini masih 

didominasi oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi 

pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot 

(H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). 

Aktivitas penyeberangan pejalan kaki dalam zona 2 pada waktu ini masih tinggi 

dan mengarah menuju Kampus UIN Maliki. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang tetap terlihat ramai 

sejak pagi dan siang hari. 

Segmen B Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi, dan siang 

hari terus berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini masih 

didominasi oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi 

pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot 

(H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). 

Aktivitas penyeberangan pejalan kaki dalam zona 2 pada waktu ini masih tinggi 

dan mengarah menuju Kampus UIN Maliki. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang tetap terlihat ramai 

sejak pagi dan siang hari. 
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Gambar 4.71 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 2 Sore Hari 
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Segmen B Zona 2 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ctivity support didominasi oleh sektor komersial dan informal, serta              

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, dan siang 

hari terus berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini masih 

didominasi oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi 

pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), menunggu angkot 

(H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja kaki lima (A). 

Aktivitas penyeberangan pejalan kaki dalam zona 2 pada waktu ini masih tinggi 

dan mengarah menuju Kampus UIN Maliki. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang tetap terlihat hingga 

pukul 20.00 

Segmen B Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi, siang, dan 

sore hari terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu 

ini masih didominasi oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), 

menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), dan belanja 

kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki dalam zona 2 pada waktu 

ini masih tinggi dan mengarah menuju Kampus UIN Maliki. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah kegiatan parkir kendaraan. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang tetap terlihat hingga pukul 20.00. 
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Gambar 4.72 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 2 Malam Hari 
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Segmen B Zona 3 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity support didominasi oleh sektor komersial dan informal, serta  

     Pada Zona 3 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, informal, dan 

fasilitas umum Kampus UIN Maliki. Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari 

kerja pada pagi hari terlihat mulai pukul 09.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu 

ini didominasi oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot 

(H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki 

pada waktu ini sangat tinggi dan berpusat menuju Kampus UIN dan Jl. Kerto Leksono. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada waktu ini 

adalah sektor informal yang berada pada sisi timur maupun barat Jl. Gajayana yang mula 

terlihat pukul 09.00. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL non 

permanen. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang 

terlihat dimulai pada pukul 08.00 yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. 

Gajayana. 

Segmen B Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terlihat 

mulai pukul 09.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), 

belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki 

pada waktu ini sangat tinggi dan berpusat menuju Kampus UIN dan Jl. Kerto Leksono. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah sektor informal yang berada pada sisi timur maupun barat Jl. 

Gajayana yang mula terlihat pukul 09.00. Jenis lapak PKL yang aktif pada 

waktu ini adalah lapak PKL non permanen. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada pukul 08.00 

yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Gajayana. 
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Gambar 4.73 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 3 Pagi Hari 



146 

 

Segmen B Zona 3– Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terus 

berlanjut hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), 

belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki 

pada waktu ini sangat tinggi dan berpusat menuju Kampus UIN dan Jl. Kerto Leksono. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah sektor informal yang berada pada sisi timur maupun barat Jl. 

Gajayana yang mulai terlihat dari pagi hari. Jenis lapak PKL yang aktif pada 

waktu ini adalah lapak PKL non permanen. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat sejak pagi hari yang sebagian 

besar terlihat pada sisi timur Jl. Gajayana. 

Segmen B Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terus 

berlanjut hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), 

belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan 

kaki pada waktu ini sangat tinggi dan berpusat menuju Kampus UIN dan Jl. 

Kerto Leksono. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah sektor informal yang berada pada sisi timur maupun barat Jl. 

Gajayana yang mulai terlihat dari pagi hari. Jenis lapak PKL yang aktif pada 

waktu ini adalah lapak PKL non permanen. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat sejak pagi hari yang sebagian 

besar terlihat pada sisi timur Jl. Gajayana. 
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Gambar 4.74 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 3 Siang Hari 
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Segmen B Zona 3 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari dan 

siang hari terus berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi 

pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), 

menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat tinggi dan berpusat menuju 

Kampus UIN dan Jl. Kerto Leksono. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah sektor informal yang berada pada sisi timur maupun barat Jl. 

Gajayana yang mulai terlihat dari pagi hari. Jenis lapak PKL yang aktif pada 

waktu ini adalah lapak PKL non permanen. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat sejak pagi hari yang sebagian 

besar terlihat pada sisi timur Jl. Gajayana. 

Segmen B Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari dan 

siang hari terus berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi 

pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), 

menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat tinggi dan berpusat menuju 

Kampus UIN dan Jl. Kerto Leksono. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah sektor informal yang berada pada sisi timur maupun barat Jl. 

Gajayana yang mulai terlihat dari pagi hari. Jenis lapak PKL yang aktif pada 

waktu ini adalah lapak PKL non permanen. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat sejak pagi hari yang sebagian 

besar terlihat pada sisi timur Jl. Gajayana. 
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Gambar 4.75 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 3 Sore Hari 
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Segmen B Zona 3 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari siang hari dan 

sore hari terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh mahasiswa. Pejalan kaki pada waktu ini cenderung tinggi dibandingkan 

pada pagi siang maupun sore hari. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot 

(H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas pejalan kaki terlihat tinggi 

pada sisi bagian timur Jl. Gajayana. Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu 

ini sangat tinggi dan berpusat menuju Kampus UIN dan Jl. Kerto Leksono. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada waktu ini 

adalah sektor informal yang berada pada sisi timur maupun barat Jl. Gajayana yang 

mulai terlihat dari pagi hari bertambah. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini 

adalah lapak PKL non permanen. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan 

menurunkan penumpang tidak terlihat hingga pukul 20.00. 

Segmen B Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari siang hari dan 

sore hari terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh mahasiswa. Pejalan kaki pada waktu ini cenderung tinggi dibandingkan 

pada pagi siang maupun sore hari. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot 

(H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas pejalan kaki terlihat tinggi 

pada sisi bagian timur Jl. Gajayana. Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu 

ini sangat tinggi dan berpusat menuju Kampus UIN dan Jl. Kerto Leksono. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada waktu ini 

adalah sektor informal yang berada pada sisi timur maupun barat Jl. Gajayana yang 

mulai terlihat dari pagi hari bertambah. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini 

adalah lapak PKL non permanen. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan 

menurunkan penumpang tidak terlihat hingga pukul 20.00. 
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Gambar 4.76 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 3 Malam Hari 
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Segmen B Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pada Zona 4 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, informal, dan 

fasilitas umum Makam Muslim Ketawanggede. Waktu aktif bangunan komersial pada 

waktu hari kerja pada pagi hari terlihat mulai pukul 08.00 pagi. Kategori pejalan kaki 

pada waktu ini didominasi oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), 

menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini termasuk tinggi dan hanya berpusat menuju 

Kampus UIN Maliki. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan bongkar muat (G) di sepanjang sisi timur Jl. Sumbersari yang dimulai 

pada pukul 09.00 pagi, sektor informal, dan kegiatan angkot. Waktu aktif sektor 

informal terlihat dimulai pukul 09.00 berada pada sisi barat Jl. Sumbersari tepat di 

sepanjang UIN Business Centre hingga Kedai Makanan. Jenis lapak PKL yang aktif 

pada waktu ini adalah lapak PKL permanen dan non permanen. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada pukul 

08.00. 

Segmen B Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terlihat mulai 

pukul 08.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh mahasiswa. 

Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), 

makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini termasuk rendah 

menuju Jl. Sumbersari gang I dan Jl. Kerto Aji. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan bongkar muat (G) di sepanjang sisi timur Jl. Sumbersari yang dimulai 

pada pukul 09.00 pagi, sektor informal, dan kegiatan angkot. Waktu aktif sektor 

informal terlihat dimulai pukul 09.00 berada pada sisi barat Jl. Sumbersari tepat di 

sepanjang UIN Business Centre hingga Kedai Makanan. Jenis lapak PKL yang aktif 

pada waktu ini adalah lapak PKL permanen dan non permanen. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada pukul 

08.00. 
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Gambar 4.77 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 4 Pagi Hari 
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Segmen B Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terus berlanjut 

hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh mahasiswa. 

Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), 

makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini termasuk rendah 

menuju Jl. Sumbersari gang I dan Jl. Kerto Aji. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan sektor informal pada sisi bagian barat Jl. Sumbersari, dan kegiatan 

angkot. Waktu aktif sektor informal terlihat sejak pagi hari berada pada sisi barat Jl. 

Sumbersari tepat di sepanjang UIN Business Centre hingga Kedai Makanan. Jenis lapak 

PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen dan non permanen. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat sejak 

pagi hari. 

Segmen B Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terus berlanjut 

hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh mahasiswa. 

Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), 

makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini termasuk rendah 

menuju Jl. Sumbersari gang I dan Jl. Kerto Aji. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan sektor informal pada sisi bagian barat Jl. Sumbersari, dan kegiatan 

angkot. Waktu aktif sektor informal terlihat sejak pagi hari berada pada sisi barat Jl. 

Sumbersari tepat di sepanjang UIN Business Centre hingga Kedai Makanan. Jenis lapak 

PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen dan non permanen. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat sejak 

pagi hari. 
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Gambar 4.78 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 4 Siang Hari 
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Segmen B Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, dan siang hari terus 

berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu 

ini termasuk rendah menuju Jl. Sumbersari gang I dan Jl. Kerto Aji. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan mengamen (K), kegiatan sektor informal pada sisi bagian barat Jl. 

Sumbersari, dan kegiatan angkot. Waktu aktif sektor informal terlihat sejak pagi hari 

berada pada sisi barat Jl. Sumbersari tepat di sepanjang UIN Business Centre hingga 

Kedai Makanan. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen 

dan non permanen. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang terlihat sejak pagi hari. 

Segmen B Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, dan siang hari terus 

berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu 

ini termasuk rendah menuju Jl. Sumbersari gang I dan Jl. Kerto Aji. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan mengamen (K), kegiatan sektor informal pada sisi bagian barat Jl. 

Sumbersari, dan kegiatan angkot. Waktu aktif sektor informal terlihat sejak pagi hari 

berada pada sisi barat Jl. Sumbersari tepat di sepanjang UIN Business Centre hingga 

Kedai Makanan. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen 

dan non permanen. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang terlihat sejak pagi hari. 
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Gambar 4.79 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 4 Sore Hari 
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Segmen B Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang dan sore hari 

terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu 

ini termasuk rendah menuju Jl. Sumbersari gang I dan Jl. Kerto Aji. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan mengamen (K), kegiatan sektor informal pada sisi bagian barat Jl. 

Sumbersari, dan kegiatan angkot. Waktu aktif sektor informal terlihat sejak pagi hari 

berada pada sisi barat Jl. Sumbersari tepat di sepanjang UIN Business Centre hingga 

Kedai Makanan. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen 

dan non permanen. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang tidak terlihat setelah pukul 20.00. 

Segmen B Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang dan sore hari 

terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), menunggu angkot (H), belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu 

ini termasuk rendah menuju Jl. Sumbersari gang I dan Jl. Kerto Aji. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan mengamen (K), kegiatan sektor informal pada sisi bagian barat Jl. 

Sumbersari, dan kegiatan angkot. Waktu aktif sektor informal terlihat sejak pagi hari 

berada pada sisi barat Jl. Sumbersari tepat di sepanjang UIN Business Centre hingga 

Kedai Makanan. Jenis lapak PKL yang aktif pada waktu ini adalah lapak PKL permanen 

dan non permanen. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang tidak terlihat setelah pukul 20.00. 
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Gambar 4.80 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen B Zona 4 Malam Hari 
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3. Aktivitas Pejalan Kaki dalam Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana Segmen C, 

     Fungsi bangunan pada segmen C didominasi dengan area perdagangan-jasa 

dan fasum sekolah Pesantren Budi Luhur serta masjid. Sebagian komoditas yang 

dijual pada area perdagangan-jasa dalam segmen ini adalah alat-alat kebutuhan 

kegiatan sekolah dan perkuliahan, seperti jasa fotokopy, peralatan ATK, dan 

perlengkapan komputer beserta jasa servisnya dikarenakan terdapat beberapa zona 

dalam segmen C yang berbatasan dengan kampus Universitas Brawijaya. Kategori 

pejalan kaki pada segmen ini adalah masyarakat umum dan mahasiswa. Aktivitas 

pejalan kaki yang sebagian besar terlihat adalah kegiatan berbelanja, termasuk 

kegiatan berjalan, pergi ke masjid dan menyeberang jalan. Aktivitas pejalan kaki 

lain yang terlihat pula adalah kegiatan sekolah dan perkuliahan. Aktivitas pejalan 

kaki banyak terlihat di beberapa zona yang berdekatan pada area kampus 

Universitas Brawijaya sehingga menarik kegiatan lain seperti bongkar-muat 

logistik, kegiatan naik-turun penumpang angkot, serta pedagang kaki lima. 

 

4. Aktivitas Pejalan Kaki dalam Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana Segmen D, 

     Fungsi bangunan pada segmen D didominasi dengan area perdagangan-jasa 

dan area hunian rumah tinggal. Komoditas yang dijual pada area perdagangan-

jasa dalam segmen ini juga tidak jauh berbeda dengan segmen C yaitu alat-alat 

kebutuhan kegiatan perkuliahan, jasa fotokopi, perlengkapan komputer, serta 

rumah makan dikarenakan koridor segmen D ini terletak berdekatan dengan 

Kampus Universitas Brawijaya. Kategori pejalan kaki yang sebagian besar terlihat 

umumnya didominasi oleh mahasiswa. Aktivitas pejalan kaki pada segmen ini 

sebagian besar yang terlihat adalah kegiatan berbelanja, kegiatan makan, dan 

kegiatan perkuliahan. Adanya aktivitas pejalan kaki pada segmen ini juga menarik 

kegiatan lain seperti bongkar-muat logistik, kegiatan naik-turun penumpang 

angkot, serta pedagang kaki lima. Aktivitas pejalan kaki dalam koridor segmen C 

dan D berdasarkan masing-masing zona dapat dilihat pada halaman sebagai 

berikut: 
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- Halaman ini sengaja dikosongkan    - 
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Segmen C Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pada Zona 1 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, dan fasilitas 

umum ATM Bank BRI. Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada 

pagi hari terlihat mulai pukul 06.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu 

ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat tinggi dan 

berpusat menuju Segmen B dan Jl. Kerto Waluyo. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki 

yang palilng banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) pada Warung Nasi dan kegiatan 

belanja di dalam toko (C) pada minimarket Indomaret yang berada di sisi barat Jl. 

Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada pukul 08.00 yang 

sebagian besar terlihat pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

Segmen C Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari liibur pada pagi hari terlihat 

mulai pukul 06.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini 

sangat tinggi dan berpusat menuju Segmen B dan Jl. Kerto Waluyo. Pada waktu 

ini aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak terlihat adalah kegiatan makan 

(D) pada Warung Nasi dan kegiatan belanja di dalam toko (C) pada minimarket 

Indomaret yang berada di sisi barat Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada 

waktu ini adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada 

pukul 08.00 yang sebagian besar terlihat pada sisi barat Jl. Sumbersari. 
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Gambar 4.81 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen C Zona 1 Pagi Hari 
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Segmen C Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terus berlanjut 

hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh mahasiswa. 

Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), 

makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). 

Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini cukup tinggi dan berpusat menuju 

Segmen B dan Jl. Kerto Waluyo. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng 

banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) pada Warung Nasi dan kegiatan belanja di 

dalam toko (C) pada minimarket Indomaret yang berada di sisi barat Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dari pagi hari yang sebagian besar 

terlihat pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

Segmen C Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terus berlanjut 

hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh mahasiswa dan 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam 

toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini cukup tinggi dan 

berpusat menuju Segmen B dan Jl. Kerto Waluyo. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki 

yang palilng banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) pada Warung Nasi dan kegiatan 

belanja di dalam toko (C) pada minimarket Indomaret yang berada di sisi barat Jl. 

Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dari pagi hari yang sebagian besar 

terlihat pada sisi barat Jl. Sumbersari. 
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Gambar 4.82 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen C Zona 1 Siang Hari 
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Segmen C Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi dan siang hari terus 

berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini rendah. 

Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak terlihat adalah kegiatan makan 

(D) pada Warung Nasi dan kegiatan belanja di dalam toko (C) pada minimarket 

Indomaret yang berada di sisi barat dan aksesoris wanita pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai dari pagi hari yang sebagian 

besar terlihat pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

Segmen C Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi dan siang hari terus 

berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini rendah. 

Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak terlihat adalah kegiatan makan 

(D) pada Warung Nasi dan kegiatan belanja di dalam toko (C) pada minimarket 

Indomaret yang berada di sisi barat dan kios bunga serta aksesoris wanita pada sisi timur 

Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai dari pagi hari yang sebagian 

besar terlihat pada sisi barat Jl. Sumbersari. 
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Gambar 4.83 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen C Zona 1 Sore Hari 
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Segmen C Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi, siang, sore terus 

berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat 

rendah dan berpusat menuju Segmen B dan Jl. Kerto Waluyo. Pada waktu ini aktivitas 

pejalan kaki yang palilng banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) pada Warung Nasi 

dan kegiatan belanja di dalam toko (C) pada minimarket Indomaret yang berada di sisi 

barat dan kios bunga serta aksesoris wanita pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang tidak terlihat setelah pukul 20.00. 

Segmen C Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi, siang, sore terus 

berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat 

rendah dan berpusat menuju Segmen B dan Jl. Kerto Waluyo. Pada waktu ini aktivitas 

pejalan kaki yang palilng banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) pada Warung Nasi 

dan kegiatan belanja di dalam toko (C) pada minimarket Indomaret yang berada di sisi 

barat dan kios bunga serta aksesoris wanita pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang tidak terlihat setelah pukul 20.00. 
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Gambar 4.84 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen C Zona 1 Malam Hari 
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Segmen C Zona 2 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Pada Zona 2 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, dan fasilitas 

umum Lembaga Pesantren Luhur Bakti. Waktu aktif bangunan komersial pada waktu 

hari kerja pada pagi hari terlihat mulai pukul 06.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada 

waktu ini didominasi oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi 

pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu 

ini sangat tinggi dan berpusat menuju Segmen B. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki 

yang palilng banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) pada Warung Nasi Lalapan dan 

kegiatan belanja di dalam toko (C) pada adventure shop yang berada di sisi barat Jl. 

Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada pukul 08.00 yang 

sebagian besar terlihat pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

Segmen C Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terlihat mulai 

pukul 06.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan 

(M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). 

Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini rendah dan berpusat menuju 

Segmen B. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak terlihat adalah 

kegiatan makan (D) pada Warung Nasi Lalapan dan kegiatan belanja di dalam toko (C) 

pada ruko yang berada di sisi  timu Jl. Sumbersari aktivitas pejalan kaki di hari libur 

pada waktu ini cenderung sepi. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona2 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dimulai pada pukul 08.00 yang 

sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 
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Gambar 4.85 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen C Zona 2 Pagi Hari 
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Segmen C Zona 2– Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terus berlanjut 

hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan 

(M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). 

Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini rendah dan berpusat menuju 

Segmen B. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah 

kegiatan makan (D) pada Warung Nasi Lalapan dan kegiatan belanja di dalam toko (C) 

pada ruko yang berada di sisi timur serta adventure shop pada sisi barat Jl. Sumbersari 

aktivitas pejalan kaki di hari libur pada waktu ini cenderung sepi. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dari pagi hari yang sebagian besar 

terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

Segmen C Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terus berlanjut 

hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan 

(M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). 

Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini rendah dan berpusat menuju 

Segmen B. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah 

kegiatan makan (D) pada Warung Nasi Lalapan dan kegiatan belanja di dalam toko (C) 

pada ruko yang berada di sisi timur serta adventure shop pada sisi barat Jl. Sumbersari 

aktivitas pejalan kaki di hari libur pada waktu ini cenderung sepi. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dari pagi hari yang sebagian besar 

terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 
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Gambar 4.86 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen C Zona 2 Siang Hari 
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Segmen C Zona 2 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi dan siang hari terus 

berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam 

toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini rendah dan berpusat 

menuju Segmen B. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat 

adalah kegiatan makan (D) pada Warung Nasi Lalapan dan kegiatan belanja di dalam 

toko (C) pada ruko yang berada di sisi timur serta Lembaga Pesantren Luhur Bakti dan 

adventure shop pada sisi barat Jl. Sumbersari aktivitas pejalan kaki di hari libur pada 

waktu ini cenderung sepi. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dari pagi hari yang sebagian besar 

terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

Segmen C Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi dan siang hari terus 

berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam 

toko (C). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat tinggi dan 

berpusat menuju Segmen B. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak 

terlihat adalah kegiatan makan (D) pada Warung Nasi Lalapan dan kegiatan belanja di 

dalam toko (C) pada ruko yang berada di sisi timur serta adventure shop pada sisi barat 

Jl. Sumbersari aktivitas pejalan kaki di hari libur pada waktu ini cenderung sepi. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat dari pagi hari yang sebagian besar 

terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 
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Segmen C Zona 2 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang, sore 

terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang 

jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan 

pejalan kaki pada waktu ini sangat rendah. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki 

yang paling banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) pada Warung Nasi 

Lalapan. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat pada malam 

hari cenderung sepi. 

Segmen C Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang, sore 

terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang 

jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C). Aktivitas penyeberangan 

pejalan kaki pada waktu ini sangat rendah. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki 

yang paling banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) pada Warung Nasi 

Lalapan. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah kegiatan naik turun penumpang angkot. Intensitas angkot 

berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat pada malam 

hari cenderung sepi. 
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Segmen C Zona 3 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pada Zona 3 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, dan 

rumah tinggal. Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi 

hari terlihat mulai pukul 09.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi 

pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C).  

     Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah 

kegiatan makan (D) pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) 

pada sisi barat Jl. Sumbersari dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor 

banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

Segmen C Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terlihat 

mulai pukul 09.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa dan masyarakan umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C).  

     Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah 

kegiatan makan (D) pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) 

pada sisi barat Jl. Sumbersari dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor 

banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. Sumbersari. 
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Segmen C Zona 3– Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terus 

berlanjut hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C).  

     Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak terlihat adalah 

kegiatan makan (D) pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) 

pada sisi barat Jl. Sumbersari dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor 

banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

Segmen C Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terus 

berlanjut hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C).  

     Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak terlihat adalah 

kegiatan makan (D) pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) 

pada sisi barat Jl. Sumbersari dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor 

banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. Sumbersari 
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Segmen C Zona 3 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi dan siang 

hari terus berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C).  

     Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak terlihat adalah 

kegiatan makan (D) pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) 

pada sisi barat Jl. Sumbersari dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor dan aktivitas PKL. 

Kendaraan bermotor banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. 

Sumbersari. Jenis lapak PKL yang berjualan pada zona 3 ini adalah PKL non 

permanen yang terlihat pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

Segmen C Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi dan siang 

hari terus berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C).  

     Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak terlihat adalah 

kegiatan makan (D) pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) 

pada sisi barat Jl. Sumbersari dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor dan aktivitas PKL. 

Kendaraan bermotor banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. 

Sumbersari. Jenis lapak PKL yang berjualan pada zona 3 ini adalah PKL non 

permanen yang terlihat pada sisi barat Jl. Sumbersari. 
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Segmen C Zona 3 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang, dan 

sore hari terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu 

ini didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C). Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng 

banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) pada sisi timur Jl. Sumbersari, 

belanja di dalam toko (C) pada sisi barat Jl. Sumbersari dan kegiatan berjalan 

(M). Aktivitas pejalan kaki tidak terlihat lebih dari pukul 19.00. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor dan aktivitas PKL. 

Kendaraan bermotor banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. 

Sumbersari. Jenis lapak PKL yang berjualan pada zona 3 ini adalah PKL non 

permanen yang terlihat pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

Segmen C Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang, dan 

sore hari terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu 

ini didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C). Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng 

banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) pada sisi timur Jl. Sumbersari, 

belanja di dalam toko (C) pada sisi barat Jl. Sumbersari dan kegiatan berjalan 

(M). Aktivitas pejalan kaki tidak terlihat lebih dari pukul 19.00. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor dan aktivitas PKL. 

Kendaraan bermotor banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. 

Sumbersari. Jenis lapak PKL yang berjualan pada zona 3 ini adalah PKL non 

permanen yang terlihat pada sisi barat Jl. Sumbersari. 
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Segmen C Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Pada Zona 4 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, fasum masjid. 

Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terlihat mulai 

pukul 07.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh mahasiswa. 

Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), 

makan (D), belanja termasuk belanja di dalam toko (C) dan fotokopi (F). Pada waktu 

ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) dan 

fotokopi (F) pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) pada sisi barat Jl. 

Sumbersari dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor, aktivitas PKL, kegiatan naik turun 

penumpang angkot, dan kegiatan pengamen (K). Kegiatan naik turun penumpang 

angkot dan kendaraan bermotor banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. 

Sumbersari. Jenis lapak PKL yang melakukan aktivitas pada zona 4 ini adalah PKL  

Permanen. Kegiatan pengamen banyak terlihat mulai pukul 10.00 menuju masjid jami 

pada hari jumat. 

Segmen C Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Pada Zona 4 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, fasum masjid. 

Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terlihat mulai 

pukul 07.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh mahasiswa. 

Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), 

makan (D), menyeberang jalan (L), ibadah ke masjid (J), belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C), belanja di warung makan (B) dan fotokopi (F). Pada waktu ini aktivitas 

pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) dan fotokopi (F) 

pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) pada sisi barat Jl. Sumbersari 

dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor, aktivitas PKL, kegiatan naik turun 

penumpang angkot, dan kegiatan pengamen (K). Kegiatan naik turun penumpang 

angkot dan kendaraan bermotor banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. 

Sumbersari. Jenis lapak PKL yang melakukan aktivitas pada zona 4 ini adalah PKL 

Permanen. Kegiatan pengamen banyak terlihat mulai pukul 10.00 menuju masjid jami 

pada hari jumat. 
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Segmen C Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terus berlanjut 

hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh mahasiswa. 

Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), 

makan (D), menyeberang jalan (L), ibadah ke masjid (J), belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C), belanja di warung makan (B) dan fotokopi (F). Pada waktu ini aktivitas 

pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) dan fotokopi (F) 

pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) pada sisi barat Jl. Sumbersari 

dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor, aktivitas PKL, dan kegiatan naik turun 

penumpang angkot. Kegiatan naik turun penumpang angkot dan kendaraan bermotor 

banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. Sumbersari. Jenis lapak PKL yang 

melakukan aktivitas pada zona 4 ini adalah PKL Permanen.  

Segmen C Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terus berlanjut 

hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh mahasiswa dan 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), ibadah ke masjid (J), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C), belanja di warung makan (B) dan fotokopi (F). Pada waktu 

ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) dan 

fotokopi (F) pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) pada sisi barat Jl. 

Sumbersari dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor, aktivitas PKL, dan kegiatan naik turun 

penumpang angkot. Kegiatan naik turun penumpang angkot dan kendaraan bermotor 

banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. Sumbersari. Jenis lapak PKL yang 

melakukan aktivitas pada zona 4 ini adalah PKL Permanen. 
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Segmen C Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi dan siang hari terus 

berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), ibadah ke masjid (J), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C), belanja di warung makan (B) dan fotokopi (F). Pada waktu 

ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) dan 

fotokopi (F) pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) pada sisi barat Jl. 

Sumbersari dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor, aktivitas PKL, dan kegiatan naik turun 

penumpang angkot. Kegiatan naik turun penumpang angkot dan kendaraan bermotor 

banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. Sumbersari. Jenis lapak PKL yang 

melakukan aktivitas pada zona 4 ini adalah PKL non Permanen dan permanen pada 

sisi barat Jl. Sumbersari. 

Segmen C Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi dan siang hari terus 

berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), ibadah ke masjid (J), 

belanja termasuk belanja di dalam toko (C), belanja di warung makan (B), belanja kaki 

lim (A) dan fotokopi (F). Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak 

terlihat adalah kegiatan makan (D) dan fotokopi (F) pada sisi timur Jl. Sumbersari, 

belanja di dalam toko (C) pada sisi barat Jl. Sumbersari dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor, aktivitas PKL, dan kegiatan naik turun 

penumpang angkot. Kegiatan naik turun penumpang angkot dan kendaraan bermotor 

banyak yang melakukan parkir pada sisi timur Jl. Sumbersari. Jenis lapak PKL yang 

melakukan aktivitas pada zona 4 ini adalah PKL non Permanen dan permanen pada sisi 

barat Jl. Sumbersari. 
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Segmen C Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang, dan 

sore hari terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu 

ini didominasi oleh mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi 

pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang jalan (L), ibadah 

ke masjid (J), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), belanja di warung 

makan (B), belanja kaki lim (A) dan fotokopi (F). Pada waktu ini aktivitas 

pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) dan 

fotokopi (F) pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) pada sisi 

barat Jl. Sumbersari dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada 

waktu ini adalah aktivitas PKL. Jenis lapak PKL yang melakukan aktivitas pada 

zona 4 ini adalah PKL non Permanen pada sisi barat Jl. Sumbersari. Intensitas 

angkot yang melakukan aktivitas naik turun penumpang tidak terlihat setelah 

pukul 20.00. 

Segmen C Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang, dan 

sore hari terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu 

ini didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), menyeberang 

jalan (L), ibadah ke masjid (J), belanja termasuk belanja di dalam toko (C), 

belanja di warung makan (B), belanja kaki lim (A) dan fotokopi (F). Pada waktu 

ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan makan (D) 

dan fotokopi (F) pada sisi timur Jl. Sumbersari, belanja di dalam toko (C) pada 

sisi barat Jl. Sumbersari dan kegiatan berjalan (M). 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada 

waktu ini adalah aktivitas PKL. Jenis lapak PKL yang melakukan aktivitas pada 

zona 4 ini adalah PKL non Permanen pada sisi barat Jl. Sumbersari. Intensitas 

angkot yang melakukan aktivitas naik turun penumpang tidak terlihat setelah 

pukul 20.00. 
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Segmen D Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pada Zona 1 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, dan fasilitas 

umum rumah tinggal. Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi 

hari terlihat mulai pukul 09.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C) 

dan kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat tinggi 

dan berpusat menuju Segmen C zona 4. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang 

palilng banyak terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Kedai Makanan 

dan Kantor JNE yang berada di sisi barat dan di Apotek pada Jl. Sumbersari 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, parkir kendaraan bermotor, dan aktivitas 

PKL. Jenis lapak PKL yang berjualan pada zona 1 ini adlah PKL non permanen. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat 

dimulai pada pukul 08.00 yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

Segmen D Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Pada Zona 1 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, dan fasilitas 

umum rumah tinggal. Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi 

hari terlihat mulai pukul 09.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C) 

dan kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat tinggi 

dan berpusat menuju Segmen C zona 4. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang 

palilng banyak terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Kedai Makanan 

dan Kantor JNE yang berada di sisi barat dan di Apotek pada Jl. Sumbersari 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, parkir kendaraan bermotor, dan aktivitas 

PKL. Jenis lapak PKL yang berjualan pada zona 1 ini adlah PKL non permanen. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat 

dimulai pada pukul 08.00 yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 
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Segmen D Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terus berlanjurt 

hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan 

(M), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C) dan kaki lima 

(A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat tinggi dan berpusat 

menuju Segmen C zona 4. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak 

terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Kedai Makanan dan Kantor JNE 

yang berada di sisi barat dan di Apotek pada Jl. Sumbersari 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, parkir kendaraan bermotor, dan aktivitas 

PKL. Jenis lapak PKL yang berjualan pada zona 1 ini adlah PKL non permanen. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat 

dimulai pada pagi hari yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

Segmen D Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terus berlanjurt 

hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan 

(M), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C) dan kaki lima 

(A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat tinggi dan berpusat 

menuju Segmen C zona 4. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak 

terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Kedai Makanan dan Kantor JNE 

yang berada di sisi barat dan di Apotek pada Jl. Sumbersari 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, parkir kendaraan bermotor, dan aktivitas 

PKL. Jenis lapak PKL yang berjualan pada zona 1 ini adalah PKL non permanen. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat 

dimulai pada pagi hari yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 
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Segmen D Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, dan siang hari terus 

berlanjurt hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C) dan 

kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini cenderung rendah 

pada sisi barat Jl. Sumbersari dan berpusat menuju Segmen C zona 4. Pada waktu ini 

aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko 

(C) pada Kedai Makanan dan Kantor JNE yang berada di sisi barat dan di Apotek pada 

Jl. Sumbersari 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, parkir kendaraan bermotor, dan aktivitas 

PKL. Jenis lapak PKL yang berjualan pada zona 1 ini adalah PKL non permanen. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat 

dimulai pada pagi hari yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

Segmen D Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, dan siang hari terus 

berlanjurt hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah 

berjalan (M), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C) dan 

kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini cenderung rendah 

pada sisi barat Jl. Sumbersari dan berpusat menuju Segmen C zona 4. Pada waktu ini 

aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko 

(C) pada Kedai Makanan dan Kantor JNE yang berada di sisi barat dan di Apotek pada 

Jl. Sumbersari 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, parkir kendaraan bermotor, dan aktivitas 

PKL. Jenis lapak PKL yang berjualan pada zona 1 ini adalah PKL non permanen. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat 

dimulai pada pagi hari yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 
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Segmen D Zona 1 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang, dan sore 

hari terus berlanjurt hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), belanja termasuk belanja di dalam toko (C) 

dan kaki lima (A). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat rendah 

pada sisi barat Jl. Sumbersari dan berpusat menuju Segmen C zona 4 dan Apotek pada 

sisi timur Jl. Sumbersari. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak 

terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Kedai Makanan dan Kantor JNE 

yang berada di sisi barat dan di Apotek pada Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, parkir kendaraan bermotor, dan aktivitas 

PKL. Jenis lapak PKL yang berjualan pada zona 1 ini adalah PKL non permanen. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang tidak terlihat 

hingga pukul 20.00. 

Segmen D Zona 1 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang, dan 

sore hari terus berlanjurt hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu 

ini didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), 

belanja termasuk belanja di dalam toko (C) dan kaki lima (A). Aktivitas  

penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat rendah pada sisi barat Jl. 

Sumbersari dan berpusat menuju Segmen C zona 4 dan Apotek pada sisi timur 

Jl. Sumbersari. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang palilng banyak terlihat 

adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Kedai Makanan dan Kantor JNE 

yang berada di sisi barat dan di Apotek pada Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 1 pada 

waktu ini adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, parkir kendaraan 

bermotor, dan aktivitas PKL. Jenis lapak PKL yang berjualan pada zona 1 ini 

adalah PKL non permanen. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan 

menurunkan penumpang tidak terlihat hingga pukul 20.00. 
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Segmen D Zona 2 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pada Zona 2 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, dan 

fasilitas umum rumah tinggal. Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari 

kerja pada pagi hari terlihat mulai pukul 08.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada 

waktu ini didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D) dan belanja 

termasuk belanja di dalam toko (C).  

     Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 2 ini jarang terlihat. Pada 

waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan 

belanja di dalam toko (C) pada Kedai Healthy Juice dan Isi Ulang Air Minum 

yang berada di sisi timur pada Jl. Sumbersari 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat maupun timur Jl. 

Sumbersari. 

Segmen D Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terlihat 

mulai pukul 08.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu 

ini adalah berjalan (M), makan (D) dan belanja termasuk belanja di dalam toko 

(C).  

     Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 2 ini jarang terlihat. Pada 

waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan 

belanja di dalam toko (C) pada Kedai Healthy Juice dan Isi Ulang Air Minum 

yang berada di sisi timur pada Jl. Sumbersari 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat maupun timur Jl. 

Sumbersari. 
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Segmen D Zona 2– Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terus 

berlanjut hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), makan (D) dan belanja termasuk belanja di dalam 

toko (C).  

     Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 2 ini jarang terlihat. Pada 

waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan 

belanja di dalam toko (C) pada Kedai Healthy Juice dan Isi Ulang Air Minum 

yang berada di sisi timur pada Jl. Sumbersari 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat maupun timur Jl. 

Sumbersari. 

Segmen D Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terus 

berlanjut hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), makan (D) dan belanja termasuk belanja di dalam 

toko (C).  

     Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 2 ini jarang terlihat. Pada 

waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan 

belanja di dalam toko (C) pada Kedai Healthy Juice dan Isi Ulang Air Minum 

yang berada di sisi timur pada Jl. Sumbersari 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat maupun timur Jl. 

Sumbersari. 

 
Gambar 4.102 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D Zona 2 Siang Hari 
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Segmen D Zona 2 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang, terus 

berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu 

ini adalah berjalan (M), makan (D) dan belanja termasuk belanja di dalam toko 

(C).  

     Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 2 ini jarang terlihat. Pada 

waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan 

belanja di dalam toko (C) pada Kedai Healthy Juice dan Isi Ulang Air Minum 

yang berada di sisi timur pada Jl. Sumbersari 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat maupun timur Jl. 

Sumbersari. 

Segmen D Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi, siang, terus 

berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu 

ini adalah berjalan (M), makan (D) dan belanja termasuk belanja di dalam toko 

(C).  

     Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 2 ini jarang terlihat. Pada 

waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan 

belanja di dalam toko (C) pada Kedai Healthy Juice dan Isi Ulang Air Minum 

yang berada di sisi timur pada Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat maupun timur Jl. 

Sumbersari. 
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Gambar 4.103 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D Zona 2 Sore Hari 
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Segmen D Zona 2 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang,dan 

sore hari terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu 

ini didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C), dan kaki lima (A). Aktivitas pejalan kaki 

mendominasi area sisi timur Jl. Sumbersari. Aktivitas penyeberangan pejalan 

kaki pada zona 2 ini jarang terlihat. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang 

paling banyak terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Kedai 

Healthy Juice dan Isi Ulang Air Minum yang berada di sisi timur pada Jl. 

Sumbersari, dan kegiatan belanja kaki lima (A) pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat maupun timur Jl. 

Sumbersari. 

Segmen D Zona 2 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang,dan 

sore hari terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu 

ini didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), makan (D), belanja termasuk 

belanja di dalam toko (C), dan kaki lima (A). Aktivitas pejalan kaki 

mendominasi area sisi timur Jl. Sumbersari. Aktivitas penyeberangan pejalan 

kaki pada zona 2 ini jarang terlihat. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang 

paling banyak terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Kedai 

Healthy Juice dan Isi Ulang Air Minum yang berada di sisi timur pada Jl. 

Sumbersari, dan kegiatan belanja kaki lima (A) pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 2 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat maupun timur Jl. 

Sumbersari. 
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Gambar 4.104 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D Zona 2 Malam Hari 
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Segmen D Zona 3 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pada Zona 3 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, dan 

fasilitas umum Kampus Universitas Brawijaya (UB). Waktu aktif bangunan 

komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terlihat mulai pukul 07.00 pagi. 

Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh mahasiswa dan 

masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu 

ini adalah berjalan (M), dan belanja di dalam toko fotokopi (F). Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki pada zona 3 ini jarang terlihat. Pada waktu ini 

aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan belanja di 

dalam toko fotokopi (F) pada sisi barat pada Jl. Sumbersari. Banyak terlihat 

pejalan kaki yang terlihat melewati jalaur pejalan kaki yang sepi pada sisi timur 

Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat Jl. Sumbersari. 

Segmen D Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terlihat 

mulai pukul 07.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), dan belanja di dalam toko 

fotokopi (F). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 3 ini jarang 

terlihat. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah 

kegiatan belanja di dalam toko fotokopi (F) pada sisi barat pada Jl. Sumbersari. 

Banyak terlihat pejalan kaki yang terlihat melewati jalaur pejalan kaki yang sepi 

pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat Jl. Sumbersari. 
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Gambar 4.105 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D Zona 3 Pagi Hari 
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Segmen D Zona 3– Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi hari terus 

berlanjut hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), dan belanja di dalam toko 

fotokopi (F). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 3 ini jarang 

terlihat. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah 

kegiatan belanja di dalam toko fotokopi (F) pada sisi barat pada Jl. Sumbersari. 

Banyak terlihat pejalan kaki yang terlihat melewati jalaur pejalan kaki yang sepi 

pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat Jl. Sumbersari. 

Segmen D Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terus 

berlanjut hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi 

oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), dan belanja di dalam toko 

fotokopi (F). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 3 ini jarang 

terlihat. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah 

kegiatan belanja di dalam toko fotokopi (F) pada sisi barat pada Jl. Sumbersari.. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat Jl. Sumbersari. 
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Gambar 4.106 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D Zona 3 Siang Hari 
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Segmen D Zona 3 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, dan siang 

hari terus berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki 

yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), dan belanja di dalam 

toko fotokopi (F). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 3 ini jarang 

terlihat. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah 

kegiatan belanja di dalam toko fotokopi (F) pada sisi barat pada Jl. Sumbersari.  

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat Jl. Sumbersari. 

Segmen D Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

    Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi, dan siang 

hari terus berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini 

didominasi oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki 

yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), dan belanja di dalam 

toko fotokopi (F). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 3 ini jarang 

terlihat. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah 

kegiatan belanja di dalam toko fotokopi (F) pada sisi barat pada Jl. Sumbersari.  

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat Jl. Sumbersari. 
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Gambar 4.107 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D Zona 3 Sore Hari 
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Segmen D Zona 3 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang, dan 

sore hari terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu 

ini didominasi oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan 

kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), dan belanja di 

dalam toko fotokopi (F). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 3 ini 

jarang terlihat. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat 

adalah kegiatan belanja di dalam toko fotokopi (F) pada sisi barat pada Jl. 

Sumbersari.  

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah bongkar muat barang (G), dan parkir kendaraan bermotor. 

Parkir kendaraan bermotor banyak terlihat pada area sisi barat Jl. Sumbersari. 

Segmen D Zona 3 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi, siang, dan 

sore hari terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu 

ini didominasi oleh masyarakat umum. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), dan belanja di dalam toko 

fotokopi (F). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada zona 3 ini jarang 

terlihat. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah 

kegiatan belanja di dalam toko fotokopi (F) pada sisi barat pada Jl. Sumbersari. 

aktivitas pejalan kaki pada zona 3 saat malam hari cenderung sangat sepi 

dikarenakan bangunan komersial tidak banyak yang buka pada waktu ini.  

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 3 pada 

waktu ini adalah parkir kendaraan bermotor. Parkir kendaraan bermotor banyak 

terlihat pada area sisi barat Jl. Sumbersari. 
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Gambar 4.108 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D Zona 3 Malam Hari 
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Segmen D Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pada Zona 1 ini fungsi bangunan didominasi oleh sektor komersial, dan fasilitas 

umum Kampus Universitas Brawijaya (UB). Waktu aktif bangunan komersial pada 

waktu hari kerja pada pagi hari terlihat mulai pukul 07.00 pagi. Kategori pejalan kaki 

pada waktu ini didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Jenis aktivitas 

pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan 

(L), belanja termasuk belanja di warung makan (B), belanja di dalam toko (C) dan 

menunggu angkot (H. Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat 

tinggi dan berpusat menuju Kampus UB. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang 

palilng banyak terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Florist yang 

berada pada sisi barat dan fotokopian pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, dan parkir kendaraan bermotor. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat 

dimulai pada pukul 07.00 yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

Segmen D Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Pagi Hari (07.00 – 10.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi hari terlihat 

mulai pukul 07.00 pagi. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum dan mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang 

mendominasi pada waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), 

makan (D), belanja di dalam toko (C) dan menunggu angkot (H). Aktivitas 

penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat tinggi dan berpusat menuju 

Kampus UB. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat 

adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Florist yang berada pada sisi 

barat dan fotokopian pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada 

waktu ini adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, dan parkir kendaraan 

bermotor. Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan 

penumpang terlihat dimulai pada pukul 07.00 yang sebagian besar terlihat pada 

sisi timur Jl. Sumbersari. 
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Gambar 4.109 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D Zona 4 Pagi Hari 



184 

 

Segmen D Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi terus berlanjut 

hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum dan mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), makan (D), belanja di dalam toko (C) dan 

menunggu angkot (H). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat 

tinggi dan berpusat menuju Kampus UB. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang 

paling banyak terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Florist yang 

berada pada sisi barat dan fotokopian pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, dan parkir kendaraan bermotor. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat sejak 

pagi hari yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

Segmen D Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Siang Hari (11.00 – 14.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi terus berlanjut 

hingga siang hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh masyarakat 

umum dan mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada waktu ini 

adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), makan (D), belanja di dalam toko (C) dan 

menunggu angkot (H). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini sangat 

tinggi dan berpusat menuju Kampus UB. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang 

paling banyak terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Florist yang 

berada pada sisi barat dan fotokopian pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, dan parkir kendaraan bermotor. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat sejak 

pagi hari yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 
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Gambar 4.110 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D Zona 4 Siang Hari 
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Segmen D Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, dan siang hariterus 

berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum dan mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), makan (D), belanja di dalam toko 

(C) dan menunggu angkot (H). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini 

sangat tinggi dan berpusat menuju Kampus UB. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki 

yang paling banyak terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Florist yang 

berada pada sisi barat dan fotokopian pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, dan parkir kendaraan bermotor. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat sejak 

pagi hari hari yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

Segmen D Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Sore Hari (15.00 – 18.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari libur pada pagi, dan siang hari terus 

berlanjut hingga sore hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum dan mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), makan (D), belanja di dalam toko 

(C) dan menunggu angkot (H). Aktivitas penyeberangan pejalan kaki pada waktu ini 

sangat tinggi dan berpusat menuju Kampus UB. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki 

yang paling banyak terlihat adalah kegiatan belanja di dalam toko (C) pada Florist yang 

berada pada sisi barat dan fotokopian pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, dan parkir kendaraan bermotor. 

Intensitas angkot berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang terlihat sejak 

pagi hari yang sebagian besar terlihat pada sisi timur Jl. Sumbersari. 
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Segmen D Zona 4 – Hari Kerja (Senin – Jumat) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang dan sore hari 

terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum dan mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), Belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C), kaki lima (A) dan menunggu angkot (H). Aktivitas penyeberangan 

pejalan kaki pada waktu ini mulai rendah dan berpusat menuju Jl. Bendungan Sigura-

gura. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan 

belanja di dalam toko (C) pada Florist yang berada pada sisi barat dan fotokopian pada 

sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, aktivitas PKL dan parkir kendaraan 

bermotor. Jenis lapak PKL yang berada pada waktu ini adalah lapak PKL non permanen 

yang terletak pada sisi barat Jl. Sumbersari. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang tidak terlihat mulai pukul 20.00. 

Segmen D Zona 4 – Hari Libur (Sabtu – Minggu) pada Malam Hari (19.00 – 22.00) Kondisi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Waktu aktif bangunan komersial pada waktu hari kerja pada pagi, siang dan sore hari 

terus berlanjut hingga malam hari. Kategori pejalan kaki pada waktu ini didominasi oleh 

masyarakat umum dan mahasiswa. Jenis aktivitas pejalan kaki yang mendominasi pada 

waktu ini adalah berjalan (M), menyeberang jalan (L), Belanja termasuk belanja di 

dalam toko (C), kaki lima (A) dan menunggu angkot (H). Aktivitas penyeberangan 

pejalan kaki pada waktu ini mulai rendah dan berpusat menuju Jl. Bendungan Sigura-

gura. Pada waktu ini aktivitas pejalan kaki yang paling banyak terlihat adalah kegiatan 

belanja di dalam toko (C) pada Florist yang berada pada sisi barat dan fotokopian pada 

sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Adapun activity support yang aktif dan mendominasi dalam Zona 4 pada waktu ini 

adalah kegiatan naik turun penumpang angkot, aktivitas PKL dan parkir kendaraan 

bermotor. Jenis lapak PKL yang berada pada waktu ini adalah lapak PKL non permanen 

yang terletak pada sisi barat Jl. Sumbersari. Intensitas angkot berhenti untuk 

mengangkut dan menurunkan penumpang tidak terlihat mulai pukul 20.00. 
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Gambar 4.112 Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D Zona 4 Malam Hari 
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4.3.3 Identifikasi Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki 

Identifikasi sirkulasi aktivitas pejalan kaki dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana diamati berdasarkan kegiatan pejalan kaki pada masing-masing lokasi segmen 

zona yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Masing-masing segmen zona 

memiliki karakteristik aktivitas pejalan kaki dan sirkulasi yang berbeda. Berdasarkan 

hasil identifikasi aktivitas pada sub bab sebelumnya, dominasi pejalan kaki yang sering 

melakukan aktivitas pada koridor jalan sumbersari-gajayana yaitu adalah masyarakat 

umum dan mahasiswa.  

Identifikasi sirkulasi aktivitas pejalan kaki dalam kawasan bertujuan untuk 

mengetahui alur sirkulasi pejalan kaki apa saja yang terjadi, serta kesesuaian alur sirkulasi 

aktivitas yang terjadi terhadap ruang jalur pejalan kaki dan ruang bangunan sekitar pada 

setiap masing-masing segmen zona yang terpilih. Pengamatan aktivitas pejalan kaki 

dilakukan pada hari kerja (weekday) dan hari libur (weekend) pada waktu yang telah 

ditentukan yaitu waktu pagi hari (pukul 07.00 – 10.00), waktu siang hari (pukul 11.00 – 

14.00), waktu sore hari (pukul 15.00 – 18.00), dan waktu malam hari (pukul 19.00 – 

22.00). Selain mengetahui alur sirkulasi pejalan kaki, dapat diketahui pula titik letak 

fasilitas pendukung dan activity support apa saja yang berada di dalam jalur pejalan kaki 

yang juga dapat mempengaruhi alur sirkulasi pejalan kaki pada masing-masing segmen 

zona yang terpilih. 

Sirkulasi aktivitas pejalan kaki dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

dijelaskan dengan keterangan gambar berdasarkan masing-masing sampel segmen yang 

telah diamati yaitu pada halaman berikut: 
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1) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen A Zona 1, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini 

dimulai pukul 06.00 pada pagi hari hingga pukul 20.00 pada malam hari. 

Terdapat activity support yang mendukung adanya kegiatan pejalan kaki 

didalam zona ini adalah area komersial, hunian, parkir kendaraan bermotor, 

aktivitas PKL dan kegiatan naik turun penumpang angkot. Selain itu fasilitas 

pendukung jalan disekitar ruang jalur pejalan kaki yang mendukung adalah 

vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 1 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan dan menyeberang jalan jalan disekitar area bangunan Swalayan 

SARDO. Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 1 sebagian besar 

adalah menuju bangunan Swalayan SARDO yang berasal dari sisi utara Jl. 

Gajayana, Jl. Kerto Asri, dan dari zona 2. Alur sirkulasi pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa paling banyak terlihat pada sisi barat Jl. 

Gajayana. 

     Pada area sisi timur area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, pejalan kaki 

menyukai area vegetasi pada sisi timur Jl. Gajayana digunakan untuk berteduh 

atau melakukan kegiatan menunggu angkot. Vegetasi juga menghalangi ruang 

gerak pejalan kaki pada zona ini dan merusak permukaan ruang jalur pejalan 

kaki. 

     Pada area sisi barat Jl. Gajayana sirkulasi pejalan kaki banyak terhalangi 

oleh adanya kegiatan bongkar muat barang di sekitar area bangunan Swalayan 

SARDO, dan bangunan isi ulang air minum. Pejalan kaki juga terhalangi 

dengan adanya kegiatan naik turun penumpang angkot serta parkir kendaraan 

bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang berjalan memakai badan jalan 

raya untuk menghindari activity support tersebut. 

 



 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 

2 (segmen A2) 

Gambar 4.114 Sirkulasi pejalan kaki pada segmen A zona 2 

1
9
0
 



191 

 

   

 

2) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen A Zona 2, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini 

dimulai pukul 06.00 pada pagi hari hingga pukul 20.00 pada malam hari. 

Terdapat activity support yang mendukung adanya kegiatan pejalan kaki 

didalam zona ini adalah area komersial, hunian, fasum Sekolah SMK Bina 

Mandiri, parkir kendaraan bermotor, aktivitas PKL dan kegiatan naik turun 

penumpang angkot. Selain itu fasilitas pendukung jalan disekitar ruang jalur 

pejalan kaki yang mendukung adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 2 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan dan menyeberang jalan disekitar area bangunan Swalayan SARDO. 

Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 2 sebagian besar adalah 

menuju bangunan Swalayan SARDO yang berasal dari zona 1 dan zona 3. Alur 

sirkulasi pejalan kaki masyarakat umum dan mahasiswa paling banyak terlihat 

pada area bangunan Swalayan SARDO, Kedai Makanan SolChic, Toko 

Boneka, dan Toko Baju, dan tempat makan Nasi Goreng Gandrung 

     Pada area sisi timur area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, pejalan kaki 

menyukai area vegetasi pada sisi timur Jl. Gajayana digunakan untuk berteduh 

atau melakukan kegiatan menunggu angkot. Vegetasi juga menghalangi ruang 

gerak pejalan kaki pada zona ini dan merusak permukaan ruang jalur pejalan 

kaki. 

     Pada area sisi barat Jl. Gajayana sirkulasi pejalan kaki banyak terhalangi 

oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata/banyak berlubang. 

Pejalan kaki juga terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang 

angkot serta parkir kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang 

berjalan memakai badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 
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3) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen A Zona 3, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini 

dimulai pukul 06.00 pada pagi hari hingga pukul 20.00 pada malam hari. 

Terdapat activity support yang mendukung adanya kegiatan pejalan kaki 

didalam zona ini adalah area komersial, hunian, fasum musholla, parkir 

kendaraan bermotor dan kegiatan naik turun penumpang angkot. Selain itu 

fasilitas pendukung jalan disekitar ruang jalur pejalan kaki yang mendukung 

adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 3 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan dan menyeberang jalan menuju area sisi barat maupun menuju sisi 

timur Jl. Gajayana. Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 3 sebagian 

besar adalah menuju menuju zona 2, zona 3, dan Jl. Kertosentono. Alur 

sirkulasi pejalan kaki masyarakat umum dan mahasiswa paling banyak terlihat 

pada area bangunan Toko Garmen, Toko Boneka, dan Toko Aksesoris 

Komputer, Salon Pria dan Toko Sepatu. 

     Pada area sisi timur dan sisi barat area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, 

pejalan kaki menyukai area vegetasi pada sisi timur Jl. Gajayana digunakan 

untuk berjalan berteduh atau melakukan kegiatan menunggu angkot. Vegetasi 

pada sisi timur juga menghalangi ruang gerak pejalan kaki pada zona ini dan 

merusak permukaan ruang jalur pejalan kaki. 

     Pada area sisi barat Jl. Gajayana sirkulasi pejalan kaki banyak terhalangi 

oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata/banyak berlubang. 

Pejalan kaki juga terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang 

angkot serta parkir kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang 

berjalan memakai badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 

 

 



 

 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 

4 (segmen A4) 

Gambar 4.116 Sirkulasi pejalan kaki pada segmen A zona 4 

1
9
4
 



195 

 

   

 

4) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen A Zona 4, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini 

dimulai pukul 06.00 pada pagi hari hingga pukul 21.00 pada malam hari. 

Terdapat activity support yang mendukung adanya kegiatan pejalan kaki 

didalam zona ini adalah area komersial, kompleks hunian Istana Gajayana, 

fasum Kantor Kelurahan Ketawanggede, parkir kendaraan bermotor, aktivitas 

PKL dan kegiatan naik turun penumpang angkot. Selain itu fasilitas pendukung 

jalan disekitar ruang jalur pejalan kaki yang mendukung adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 4 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan dan menyeberang jalan baik menuju area sisi barat maupun menuju 

sisi timur Jl. Gajayana. Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 4 

sebagian besar adalah menuju zona 3, Jl. Perumahan Istana Gajayana, dan sisi 

selatan Jl. Gajayana. Alur sirkulasi pejalan kaki masyarakat umum dan 

mahasiswa paling banyak terlihat pada area bangunan minimarket Alfamart, 

Pusat Oleh-oleh, Kantor Kelurahan Ketawnggede, dan Perumahan Istana 

Gajayana. 

     Pada area sisi timur dan barat area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, 

pejalan kaki menyukai area vegetasi pada sisi timur Jl. Gajayana digunakan 

untuk berjalan, berteduh atau melakukan kegiatan menunggu angkot. Vegetasi 

juga menghalangi ruang gerak pejalan kaki pada zona ini dan merusak 

permukaan ruang jalur pejalan kaki. 

     Pada area sisi timur Jl. Gajayana sirkulasi pejalan kaki banyak terhalangi 

oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata. Pejalan kaki juga 

terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang angkot serta parkir 

kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang berjalan memakai 

badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 
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5) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen B Zona 1, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini 

dimulai pukul 06.00 pada pagi hari hingga pukul 19.00 pada malam hari. 

Terdapat activity support yang mendukung adanya kegiatan pejalan kaki 

didalam zona ini adalah area komersial, fasum Masjid Muhammadiyah, parkir 

kendaraan bermotor, aktivitas PKL dan kegiatan naik turun penumpang angkot. 

Selain itu fasilitas pendukung jalan disekitar ruang jalur pejalan kaki yang 

mendukung adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 1 ini paling banyak terlihat adalah  kegiatan 

berjalan baik menuju area sisi barat maupun menuju sisi timur Jl. Gajayana. 

Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 1 sebagian besar adalah 

menuju zona 2, Segmen A zona 4, Jl. Kerto Sariro, dan Jl. Sunan Ampel. Alur 

sirkulasi pejalan kaki masyarakat umum dan mahasiswa paling banyak terlihat 

pada area bangunan warung makan, masjid, dan kedai ayam goreng. 

     Pada area sisi timur area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, pejalan kaki 

menyukai area vegetasi pada sisi timur Jl. Gajayana digunakan untuk berjalan, 

berteduh atau melakukan kegiatan menunggu angkot. Vegetasi juga 

menghalangi ruang gerak pejalan kaki pada zona ini dan merusak permukaan 

ruang jalur pejalan kaki. 

     Pada area sisi timur dan sisi barat Jl. Gajayana sirkulasi pejalan kaki banyak 

terhalangi oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata. Pejalan 

kaki juga terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang angkot 

serta parkir kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang berjalan 

memakai badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 
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6) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen B Zona 2, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini dimulai pukul 06.00 pada 

pagi hari hingga pukul 20.00 pada malam hari. Terdapat activity support yang 

mendukung adanya kegiatan pejalan kaki didalam zona ini adalah area 

komersial-jasa, fasum Kampus UIN Maliki, parkir kendaraan bermotor, dan 

kegiatan naik turun penumpang angkot. Selain itu fasilitas pendukung jalan 

disekitar ruang jalur pejalan kaki yang mendukung adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 2 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan dan menyeberang jalan baik menuju area sisi barat maupun menuju 

sisi timur Jl. Gajayana. Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 2 

sebagian besar adalah menuju zona 1, dan zona 3. Alur sirkulasi pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa paling banyak terlihat pada area bangunan 

Jasa Laundry, Rumah Kado dan ATM Bank BRI pada sisi timur Jl. Gajayana 

serta Toko Fotokopi, Toko Baju dan Kampus UIN Maliki pada sisi barat Jl. 

Gajayana. 

     Pada area sisi timur dan sisi barat area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, 

pejalan kaki menyukai area vegetasi pada sisi barat Jl. Gajayana digunakan 

untuk berjalan, berteduh atau melakukan kegiatan menunggu angkot. Vegetasi 

yang menghalangi ruang gerak pejalan kaki pada zona ini dan merusak 

permukaan ruang jalur pejalan kaki berada pada sisi timur Jl. Gajayana. 

     Pada area sisi timur Jl. Gajayana sirkulasi pejalan kaki banyak terhalangi 

oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata serta perletakkan 

vegetasi dalam jalur pejalan kaki. Pejalan kaki juga terhalangi dengan adanya 

kegiatan naik turun penumpang angkot serta parkir kendaraan bermotor. 

Akibatnya banyak pejalan kaki yang berjalan memakai badan jalan raya untuk 

menghindari activity support tersebut. 
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7) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen B Zona 3, 

          Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini dimulai pukul 06.00 pada 

pagi hari hingga pukul 20.00 pada malam hari. Terdapat activity support yang 

mendukung adanya kegiatan pejalan kaki didalam zona ini adalah area 

komersial, fasum Kampus UIN Maliki, parkir kendaraan bermotor, aktivitas 

PKL dan kegiatan naik turun penumpang angkot. Selain itu fasilitas pendukung 

jalan disekitar ruang jalur pejalan kaki yang mendukung adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 3 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan dan menyeberang jalan baik menuju area sisi barat maupun menuju 

sisi timur Jl. Gajayana. Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 3 

sebagian besar adalah menuju zona 2, zona 4, dan Jl. Kerto Leksono. Alur 

sirkulasi pejalan kaki masyarakat umum dan mahasiswa paling banyak terlihat 

pada area bangunan Bengkel Motor, Rumah Makan, Toko Pakaian Muslimah, 

dan Warung Mie ayam pada sisi timur Jl. Gajayana serta Kampus UIN Maliki 

pada sisi barat Jl. Gajayana. 

     Pada area sisi timur dan sisi barat area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, 

pejalan kaki menyukai area vegetasi pada sisi barat Jl. Gajayana digunakan 

untuk berjalan, berteduh atau melakukan kegiatan menunggu angkot. Vegetasi 

yang menghalangi ruang gerak pejalan kaki pada zona ini dan merusak 

permukaan ruang jalur pejalan kaki berada pada sisi timur Jl. Gajayana. 

     Pada area sisi timur Jl. Gajayana sirkulasi pejalan kaki banyak terhalangi 

oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata. Pejalan kaki juga 

terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang angkot serta parkir 

kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang berjalan memakai 

badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 

 



 

Keyplan        

Jl. Sumbersari 

Keyplan 

Segmen B zona 

4 (segmen B4) 

Gambar 4.120 Sirkulasi pejalan kaki pada segmen B zona 4 

2
0
2

 



203 

 

   

 

8) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen B Zona 4, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini dimulai pukul 06.00 pada 

pagi hari hingga pukul 20.00 pada malam hari. Terdapat activity support yang 

mendukung adanya kegiatan pejalan kaki didalam zona ini adalah area 

komersial, fasum Kampus UIN Maliki, parkir kendaraan bermotor, aktivitas 

PKL dan kegiatan naik turun penumpang angkot. Selain itu fasilitas pendukung 

jalan disekitar ruang jalur pejalan kaki yang mendukung adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 4 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan dan menyeberang jalan baik menuju area sisi barat maupun menuju 

sisi timur Jl. Sumbersari. Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 4 

sebagian besar adalah zona 2, zona 4, Jl. Kerto Aji, dan Jl. Sumbersari gang I. 

Alur sirkulasi pejalan kaki masyarakat umum dan mahasiswa paling banyak 

terlihat pada area bangunan Toko Jilbab Bunchi pada sisi timur Jl. Sumbersari 

dan UIN Bussines Centre serta Kedai Makanan pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

     Pada area sisi timur area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, pejalan kaki 

menyukai area di sisi barat untuk berjalan dan area vegetasi pada sisi timur Jl. 

Sumbersari digunakan untuk berteduh atau melakukan kegiatan menunggu 

angkot. Vegetasi yang menghalangi ruang gerak pejalan kaki pada zona ini dan 

merusak permukaan ruang jalur pejalan kaki berada pada sisi timur Jl. 

Sumbersari. 

     Pada area sisi timur Jl. Sumbersari sirkulasi pejalan kaki banyak terhalangi 

oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata. Pejalan kaki juga 

terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang angkot serta parkir 

kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang berjalan memakai 

badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 
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9) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen C Zona 1, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini 

dimulai pukul 07.00 pada pagi hari hingga pukul 19.00 pada malam hari. 

Terdapat activity support yang mendukung adanya kegiatan pejalan kaki 

didalam zona ini adalah area komersial, fasum ATM Bank BRI, parkir 

kendaraan bermotor dan kegiatan naik turun penumpang angkot. Tidak terdapat 

fasilitas pendukung jalan disekitar ruang jalur pejalan kaki yang mendukung 

pada zona 1 ini. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 1 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan dan menyeberang jalan baik menuju area sisi barat maupun menuju 

sisi timur Jl. Sumbersari. Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 1 

sebagian besar adalah menuju Segmen B zona 4, zona 2, Jl. Sumbersari gang I, 

dan Jl. Kerto Waluyo. Alur sirkulasi pejalan kaki masyarakat umum dan 

mahasiswa paling banyak terlihat pada area bangunan kios bunga, ATM Bank 

BRI, serta toko aksesoris wanitra pada sisi timur Jl. Sumbersari dan bangunan 

warung nasi serta minimarket Indomaret pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

     Pada area sisi timur Jl. Sumbersari sirkulasi pejalan kaki banyak terhalangi 

oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata. Pejalan kaki juga 

terhalangi dengan adanya kegiatan bongkar muat barang, kegiatan naik turun 

penumpang angkot serta parkir kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan 

kaki yang berjalan memakai badan jalan raya untuk menghindari activity 

support tersebut. 
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10) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen C Zona 2, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini 

dimulai pukul 06.00 pada pagi hari hingga pukul 19.00 pada malam hari. 

Terdapat activity support yang mendukung adanya kegiatan pejalan kaki 

didalam zona ini adalah area komersial, fasum Lembaga Pesantren Budi Luhur, 

parkir kendaraan bermotor, dan kegiatan naik turun penumpang angkot. Selain 

itu fasilitas pendukung jalan disekitar ruang jalur pejalan kaki yang mendukung 

adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 2 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan baik menuju area sisi barat maupun menuju sisi timur Jl. Sumbersari. 

Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 2 sebagian besar adalah 

menuju zona 1, dan zona 3. Alur sirkulasi pejalan kaki masyarakat umum dan 

mahasiswa paling banyak terlihat pada area bangunan Warung Nasi Lalapan, 

serta ruko pada sisi timur Jl. Sumbersari dan Toko Adventure, Mebel serta 

Lembaga Pesantren Budi Luhur pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

     Pada area sisi timur area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, pejalan kaki 

menyukai area vegetasi pada sisi timur Jl. Sumbersari digunakan untuk 

berteduh atau melakukan kegiatan menunggu angkot. Vegetasi yang 

menghalangi ruang gerak pejalan kaki pada zona ini dan merusak permukaan 

ruang jalur pejalan kaki berada pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Pada area sisi barat dan sisi timur Jl. Sumbersari sirkulasi pejalan kaki 

banyak terhalangi oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata. 

Pejalan kaki juga terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang 

angkot serta parkir kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang 

berjalan memakai badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 
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11) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen C Zona 3, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini 

dimulai pukul 06.00 pada pagi hari hingga pukul 18.00 pada sore hari. Terdapat 

activity support yang mendukung adanya kegiatan pejalan kaki didalam zona 

ini adalah area komersial, parkir kendaraan bermotor, dan kegiatan naik turun 

penumpang angkot. Selain itu fasilitas pendukung jalan disekitar ruang jalur 

pejalan kaki yang mendukung adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 3 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan baik menuju area sisi barat maupun menuju sisi timur Jl. Sumbersari. 

Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 3 sebagian besar adalah 

menuju zona 2, dan zona 4. Alur sirkulasi pejalan kaki masyarakat umum dan 

mahasiswa paling banyak terlihat pada area bangunan jasa salon dan spa, 

warung nasi KPK, jasa karaoke, dan toko pulsa pada sisi timur Jl. Sumbersari 

dan Jasa Laundry, Bengkel, dan toko aksesoris wanita pada sisi barat Jl. 

Sumbersari. 

     Pada area sisi timur area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, pejalan kaki 

menyukai area vegetasi pada sisi timur Jl. Sumbersari digunakan untuk 

berteduh atau melakukan kegiatan menunggu angkot. Vegetasi yang 

menghalangi ruang gerak pejalan kaki pada zona ini dan merusak permukaan 

ruang jalur pejalan kaki berada pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Pada area sisi barat dan sisi timur Jl. Sumbersari sirkulasi pejalan kaki 

banyak terhalangi oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata. 

Pejalan kaki juga terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang 

angkot serta parkir kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang 

berjalan memakai badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 
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12) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen C Zona 4, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini dimulai pukul 06.00 pada 

pagi hari hingga pukul 20.00 pada malam hari. Terdapat activity support yang 

mendukung adanya kegiatan pejalan kaki didalam zona ini adalah area 

komersial, aktivitas PKL, fasum Masjid Jami dan Kampus Universitas 

Brawijaya (UB), parkir kendaraan bermotor, dan kegiatan naik turun 

penumpang angkot. Selain itu fasilitas pendukung jalan disekitar ruang jalur 

pejalan kaki yang mendukung adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 4 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan baik menuju area sisi barat maupun menuju sisi timur Jl. Sumbersari. 

Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 4 sebagian besar adalah 

menuju zona 3, dan Segmen D zona 1. Alur sirkulasi pejalan kaki masyarakat 

umum dan mahasiswa paling banyak terlihat pada area bangunan toko fotokopi, 

warung nasi, serta pintu masuk samping Kampus UB pada sisi timur Jl. 

Sumbersari dan toko fotokopi, Masjid Jami, dan warung seblak pada sisi barat 

Jl. Sumbersari. 

     Pada area sisi timur area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, pejalan kaki 

menyukai area vegetasi pada sisi timur Jl. Sumbersari digunakan untuk 

berteduh dan pada sisi barat Jl. Sumbersari untuk melakukan kegiatan 

menunggu angkot. Vegetasi yang menghalangi ruang gerak pejalan kaki pada 

zona ini dan merusak permukaan ruang jalur pejalan kaki berada pada sisi timur 

Jl. Sumbersari. 

     Pada area sisi barat dan sisi timur Jl. Sumbersari sirkulasi pejalan kaki 

banyak terhalangi oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata. 

Pejalan kaki juga terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang 

angkot serta parkir kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang 

berjalan memakai badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 
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13) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen D Zona 1, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini 

dimulai pukul 07.00 pada pagi hari hingga pukul 18.00 pada sore hari. Terdapat 

activity support yang mendukung adanya kegiatan pejalan kaki didalam zona 

ini adalah area komersial, aktivitas PKL, parkir kendaraan bermotor, dan 

kegiatan naik turun penumpang angkot. Selain itu fasilitas pendukung jalan 

disekitar ruang jalur pejalan kaki yang mendukung adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 1 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan baik menuju area sisi barat maupun menuju sisi timur Jl. Sumbersari. 

Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 1 sebagian besar adalah 

menuju zona 2, dan Segmen C zona 4. Alur sirkulasi pejalan kaki masyarakat 

umum dan mahasiswa paling banyak terlihat pada area bangunan jasa laundry, 

serta apotek pada sisi timur Jl. Sumbersari dan bangunan jasa pengiriman JNE, 

toko aksesori komputer pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

     Pada area sisi timur area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, pejalan kaki 

menyukai area vegetasi pada sisi timur Jl. Sumbersari digunakan untuk 

berteduh dan pada sisi barat Jl. Sumbersari untuk melakukan kegiatan 

menunggu angkot. Vegetasi yang menghalangi ruang gerak pejalan kaki pada 

zona ini dan merusak permukaan ruang jalur pejalan kaki berada pada sisi timur 

Jl. Sumbersari. 

     Pada area sisi barat dan sisi timur Jl. Sumbersari sirkulasi pejalan kaki 

banyak terhalangi oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata. 

Pejalan kaki juga terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang 

angkot serta parkir kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang 

berjalan memakai badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 
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14) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen D Zona 2, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini 

dimulai pukul 07.00 pada pagi hari hingga pukul 18.00 pada sore hari. Terdapat 

activity support yang mendukung adanya kegiatan pejalan kaki didalam zona 

ini adalah area komersial, aktivitas PKL, parkir kendaraan bermotor, dan 

kegiatan naik turun penumpang angkot. Selain itu fasilitas pendukung jalan 

disekitar ruang jalur pejalan kaki yang mendukung adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 2 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan baik menuju area sisi barat maupun menuju sisi timur Jl. Sumbersari. 

Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 2 sebagian besar adalah 

menuju zona 1, dan zona 3. Alur sirkulasi pejalan kaki masyarakat umum dan 

mahasiswa paling banyak terlihat pada area bangunan toko healthy juice, dan 

isi ulang air minum pada sisi timur Jl. Sumbersari dan pada sisi barat Jl. 

Sumbersari. 

     Pada area sisi timur adan barat area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, 

pejalan kaki menyukai area vegetasi pada sisi timur Jl. Sumbersari digunakan 

untuk berteduh dan pada sisi barat Jl. Sumbersari untuk melakukan kegiatan 

berjalan dan kegiatan menunggu angkot. Vegetasi yang menghalangi ruang 

gerak pejalan kaki pada zona ini dan merusak permukaan ruang jalur pejalan 

kaki berada pada sisi timur Jl. Sumbersari. 

     Pada area sisi barat dan sisi timur Jl. Sumbersari sirkulasi pejalan kaki 

banyak terhalangi oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata. 

Pejalan kaki juga terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang 

angkot serta parkir kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang 

berjalan memakai badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 
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15) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen D Zona 3, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini 

dimulai pukul 07.00 pada pagi hari hingga pukul 18.00 pada sore hari. Terdapat 

activity support yang mendukung adanya kegiatan pejalan kaki didalam zona 

ini adalah area komersial, parkir kendaraan bermotor, dan kegiatan naik turun 

penumpang angkot. Selain itu fasilitas pendukung jalan disekitar ruang jalur 

pejalan kaki yang mendukung adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 3 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan baik menuju area sisi barat maupun menuju sisi timur Jl. Sumbersari. 

Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 3 sebagian besar adalah 

menuju zona 2, dan zona 4. Alur sirkulasi pejalan kaki masyarakat umum dan 

mahasiswa paling banyak terlihat pada area bangunan pada sisi barat Jl. 

Sumbersari. 

     Pada area sisi timur adan barat area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, 

pejalan kaki menyukai area vegetasi pada sisi timur Jl. Sumbersari digunakan 

untuk berteduh dan pada sisi barat Jl. Sumbersari untuk melakukan kegiatan 

berjalan dan kegiatan menunggu angkot. Vegetasi yang menghalangi ruang 

gerak pejalan kaki pada zona ini dan merusak permukaan ruang jalur pejalan 

kaki berada pada sisi barat Jl. Sumbersari. 

     Pada area sisi barat Jl. Sumbersari sirkulasi pejalan kaki banyak terhalangi 

oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata. Pejalan kaki juga 

terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang angkot serta parkir 

kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang berjalan memakai 

badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 
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16) Sirkulasi Aktivitas Pejalan Kaki pada Segmen D Zona 4, 

     Sirkulasi aktivitas pejalan kaki didominasi oleh kategori pejalan kaki 

masyarakat umum dan mahasiswa. Waktu aktif pejalan kaki dalam zona ini 

dimulai pukul 07.00 pada pagi hari hingga pukul 19.00 pada sore hari. Terdapat 

activity support yang mendukung adanya kegiatan pejalan kaki didalam zona 

ini adalah area komersial, aktivitas PKL, parkir kendaraan bermotor, dan 

kegiatan naik turun penumpang angkot. Selain itu fasilitas pendukung jalan 

disekitar ruang jalur pejalan kaki yang mendukung adalah vegetasi. 

     Sirkulasi pejalan kaki pada zona 4 ini paling banyak terlihat adalah kegiatan 

berjalan baik menuju area sisi barat maupun menuju sisi timur Jl. Sumbersari. 

Selain itu tujuan sirkulasi pejalan kaki pada zona 4 sebagian besar adalah 

menuju zona 3, dan Kampus UB. Alur sirkulasi pejalan kaki masyarakat umum 

dan mahasiswa paling banyak terlihat pada area bangunan pada sisi barat Jl. 

Sumbersari. 

     Pada area sisi timur dan barat area jalur pejalan kaki terdapat vegetasi, 

pejalan kaki menyukai area vegetasi pada sisi timur Jl. Sumbersari digunakan 

untuk berteduh, melakukan kegiatan berjalan dan kegiatan menunggu angkot. 

Vegetasi yang menghalangi ruang gerak pejalan kaki pada zona ini dan 

merusak permukaan ruang jalur pejalan kaki berada pada sisi barat Jl. 

Sumbersari. 

     Pada area sisi barat Jl. Sumbersari sirkulasi pejalan kaki banyak terhalangi 

oleh permukaan jalur pejalan kaki yang landai dan tidak rata. Pejalan kaki juga 

terhalangi dengan adanya kegiatan naik turun penumpang angkot serta parkir 

kendaraan bermotor. Akibatnya banyak pejalan kaki yang berjalan memakai 

badan jalan raya untuk menghindari activity support tersebut. 
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4.4 Analisis Jalur Pejalan Kaki dan Activity Support 

Analisis jalur pejalan kaki dan activity support dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana bertujuan untuk melihat kesesuaian dan saling keterkaitan antara regulasi yang 

berlaku terhadap kondisi hasil pengamatan di lapangan. Setelah melakukan identifikasi 

kondisi dan fasilitas pendukung yang ada disekitar jalur pejalan kaki, aktivitas dan 

sirkulasi pejalan kaki beserta activity support yang terjadi pada sampel dalam koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana, selanjutnya adalah melakukan analisis keterhubungan jalur 

pejalan kaki dan activity support dengan melihat aktivitas pejalan kaki dan pemanfaatan 

ruang pada jalur pejalan kaki oleh activity support berdasarkan variabel penelitian 

lingkup amatan jalur pejalan kaki dan variabel penelitian lingkup amatan activity support 

yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya. Variabel penelitian yang digunakan pada 

analisis mengacu pada peraturan dan standar pemerintah yang telah berlaku, serta 

berlandaskan teori dan komparasi studi penelitian terdahulu. Pembahasan analisis jalur 

pejalan kaki dan activity support dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana adalah 

sebagai berikut: 

4.4.1 Analisis jalur pejalan kaki dalam Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

     Jalur pejalan kaki yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas aspek 

arsitektural yaitu desain jalur pejalan kaki, fasilitas pendukung pada jalur pejalan kaki, 

sirkulasi pada jalur pejalan kaki, dan pemanfaatan ruang pada jalur pejalan kaki. Masing-

masing aspek arsitektural tersebut memiliki variabel dan indikator yang dianalisis dengan 

hasil identifikasi pada subbab sebelumnya pada pembahasan analisis sebagai berikut: 

1. Desain jalur pejalan kaki, 

     Pembahasan aspek desain jalur pejalan kaki terbagi atas dua variabel yaitu 

dimensi jalur pejalan kaki, dan material pada jalur pejalan kaki. Analisis 

untuk kedua variabel dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Dimensi jalur pejalan kaki, 

     Berdasarkan regulasi pemerintah dalam Permen PU no.3 tahun 2014 

dimensi jalur pejalan kaki haruslah bergantung dari lokasi dan jumlah 

pejalan kaki yang beraktivitas dalam kawasan tersebut. Jalur pejalan kaki 

haruslah memiliki lebar minimal 1,2 meter untuk lokasi yang berada pada 

di jalan kolektor dan 1,5 meter pada lokasi jalan arteri serta memiliki 

perbedaan ketinggian antar jalan raya dengan jalur pejalan kaki maksimal 

20 centimeter. Dimensi jalur pejalan kaki yang sesuai dengan regulasi 

akan membuat pejalan kaki merasa aman dan nyaman saat melakukan 
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kegiatan berjalan pada jalur pejalan kaki di koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana Malang. Selain itu dimensi jalur pejalan kaki yang lebar dapat 

menampung pejalan kaki yang lebih banyak dan menghindari himpitan 

saat berpapasan dengan pejalan kaki lain. 

     Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar 

dimensi jalur pejalan kaki masih belum sesuai dengan tolak ukur regulasi 

pemerintah. Sebagian besar dimensi jalur pejalan kaki yang tidak sesuai 

regulasi dikarenakan terhalang oleh adanya jalur hijau dan perabot jalan 

seperti lampu penerangan jalan, tiang telepon, dan gardu listrik. Dalam 

pengamatan lapangan hanya terdapat beberapa jalur pejalan kaki yang 

sesuai dengan regulasi pemerintah yaitu hanya terdapat pada segmen A 

dalam zona 1, 2, dan 3 pada sisi bagian timur Jl. Gajayana yang berukuran 

1 meter, segmen B dalam zona 2 pada sisi bagian timur Jl. Gajayana yang 

berukuran 1 meter pada sisi barat dan 1,2 meter pada sisi bagian barat, 

zona 3 pada sisi bagian barat Jl. Sumbersari dan segmen D dalam zona 1 

pada sisi bagian barat yang berukuran 1 meter. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.129 Dimensi Jalur Pejalan Kaki dalam Segmen A 

Gambar 4.130 Dimensi Jalur Pejalan Kaki dalam Segmen B 
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b. Material pada jalur pejalan kaki, 

     Berdasarkan teori Carmona, et al (2010) dan regulasi dari Permen PU 

no. 3 tahun 2014 bahan dan material pada jalur pejalan kaki tidak 

membahayakan pejalan kaki. Material pada jalur pejalan kaki haruslah 

menggunakan bahan dan material yang tidak membuat pejalan kaki 

jatuh/terpeleset saat menggunakannya. Hasil pengamatan di lapangan 

material yang digunakan pada jalur pejalan kaki sudah cukup aman 

digunakan untuk pejalan kaki karena menggunakan bahan dan material 

beton cor dan blok paving. Jalur pejalan kaki yang menggunakan bahan 

dan material beton cor terdapat pada segmen A dalam zona 1, 2, dan 3 

pada sisi bagian timur dan sebagian sisi barat Jl. Gajayana, segmen B 

dalam zona 2 pada sisi bagian timur Jl. Gajayana, dan segmen D dalam 

zona 1 pada sisi bagian barat. Jalur pejalan kaki yang menggunakan bahan 

dan material blok paving terdapat pada Segmen B dalam zona 2 pada 

sebagian sisi timur dan sisi barat Jl. Sumbersari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.131 Dimensi jalur pejalan kaki dalam Segmen D 

Gambar 4.132 Jalur pejalan kaki menggunakan material blok paving (a) dan beton cor (b) 

 (a)  (b) 
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2. Fasilitas pendukung jalur pejalan kaki, 

     Pembahasan aspek fasilitas pendukung jalur pejalan kaki terbagi atas dua 

variabel utama yaitu perabot dalam jalur pejalan kaki dan penyeberangan 

jalan. Analisis untuk kedua variabel dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Perabot dalam jalur pejalan kaki, 

     Perabot jalur pejalan kaki digunakan untuk membantu pejalan kaki 

untuk mengarahkan dan memberi petunjuk bagi pejalan kaki. Regulasi 

pemerintah dalam Permen PU no. 3 tahun 2014 dan Kemenhub (1993) 

menyatakan. Perabot dalam jalur pejalan kaki harus dilengkapi dengan 

lampu penerangan jalan menggunakan bahan dan material dengan 

durabilitas tinggi dan diletakkan setiap 10 meter dan ketinggian lampu 

setinggi 4 - 5 meter. Berdasarkan hasil identifikasi, perletakan lampu 

penerangan pada jalur pejalan kaki sudah memenuhi kriteria regulasi 

pemerintah. Berikut adalah beberapa regulasi mengenai perabot dalam 

jalur pejalan kaki pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. 

 Lampu Penerangan, 

     Perletakan lampu penerangan pada koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana diletakkan setiap 10 meter dengan ketinggian 4 meter. 

Hanya saja kondisi pencahayaan beberapa lampu penerangan hanya 

mencakup beberapa meter dari sebagian jalur pejalan kaki, dan 

tertutup oleh vegetasi sehingga pejalan kaki harus mengandalkan 

lampu penerangan dari bangunan di sekitar jalur pejalan kaki yang 

cukup terang agar pejalan kaki merasa aman dan nyaman untuk 

melihat. 

 Vegetasi, 

     Jenis vegetasi yang digunakan berfungsi sebagai peneduh, 

penunjuk arah untuk pejalan kaki dan memiliki nilai estetika/dekoratif 

sehingga dapat menarik perhatian dan membuat pejalan kaki merasa 

nyaman. Perletakan vegetasi berada diantara jalur pejalan kaki dan 

kendaraan dan memiliki lebar minimum 1,5 meter. Perletakan 

vegetasi termasuk dalam jalur hijau dan terpisah dari ruang gerak 

pejalan kaki. Berdasarkan hasil identifikasi pada sampel, letak 

vegetasi pada koridor jalan sumbersari-gajayana telah memenuhi 
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kriteria regulasi pemerintah. Perletakkan vegetasi pada koridor jalan 

sumbersari gajayana cenderung diletakkan pada salah satu sisi jalan 

bisa di sisi barat maupun sisi timur walaupun terletak pada salah satu 

sisi, jenis vegetasi yang diletakkan adalah vegetasi besar yang 

berfungsi untuk peneduh sehingga pejalan kaki tetap merasa teduh dan 

pandangan pejalan kaki tidak terlalu terganggu dengan dahan pohon. 

Hanya saja perletakkan vegetasi ini tidak memperhitungkan jalur 

pejalan kaki disekitar, sehingga vegetasi pada jalur koridor jalan 

sumbersari-gajayana sebagian besar menghalangi sirkulasi pejalan 

kaki dan juga akar dari vegetasi tersebut merusak jalur pejalan kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signages, 

     Penggunaan signages dalam jalur pejalan kaki umumnya 

berbentuk marka, rambu-rambu lalu lintas, atau berupa papan 

informasi. Penggunaan signages dalam jalur pejalan kaki harus dapat 

memudahkan pejalan kaki, terletak pada lokasi yang mudah dilihat, 

tidak mengganggu alur pejalan kaki, serta menyediakan informasi 

atau tanda khusus untuk pejalan kaki sebagai penanda transisi dari 

trotoar menuju jalan. Pemilihan jenis material signages menggunakan 

bahan yang tidak mengganggu pandangan pejalan kaki. Signages 

untuk pengarah pejalan kaki dalam jalur pejalan kaki pada koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana kondisinya tidak sesuai dengan regulasi 

pemerintah. Banyak letak signages yang tidak terlihat oleh pejalan 

kaki seperti terhalang vegetasi, tertutup papan iklan, dan terkena 

vandalisme sehingga membingungkan pejalan kaki. Keadaan 

Gambar 4.133 Vegetasi menghalangi jalur pejalan kaki 
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signages pada jalur pejalan kaki di koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

ditunjukkan pada keterangan gambar pada berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Perabot ruang pejalan kaki harus diletakkan di lokasi yang strategis mudah 

dijangkau dan dicapai bagi pejalan kaki, tidak mengganggu alur pejalan kaki, 

dan aman dari lalu lintas kendaraan seperti dalam pembahasan vegetasi dan 

signages banyak perabot pejalan kaki yang belum sesuai dengan kriteria 

regulasi pemerintah. Banyak perletakkan perabot ruang pejalan kaki yang 

mengganggu alur pejalan kaki, membingungkan pejalan kaki, dan 

menghalangi pandangan jalur pejalan kaki. Pejalan kaki harus mengalah dan 

mengambil jalur lain dan menghindari perabot yang mengganggu berjalan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.134 Marka signages yang terhalang 

Gambar 4.135 Perabot dalam ruang pejalan kaki yang mengganggu 
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b. Penyeberangan Jalan, 

     Penyeberangan jalan berfungsi untuk sarana transisi pejalan kaki dari 

jalur pejalan kaki satu menuju jalur pejalan kaki lainnya. Berdasarkan 

regulasi Kemenhub (1993) dan Perda Kota Malang no. 4 tahun 2011 

perletakan jalur penyeberangan jalan digunakan untuk mengarahkan 

pejalan kaki menyeberang jalan. Diletakkan dekat dengan pusat-pusat 

kegiatan dan konsentrasi pejalan kaki yag tinggi. Dilengkapi dengan garis 

marka dan alat pemberi isyarat penyeberangan jalan, terdapat penerangan 

yang cukup.  

     Pada hasil pengamatan jalur penyeberangan jalan di Jalan Sumbersari 

Gajayana hanya terdapat pada Segmen B zona 2, dan Segmen D zona 4. 

Kondisi jalur penyeberangan belum sesuai dengan kriteria regulasi, tanda 

marka jalur yang tidak jelas/ hilang dan marka isyarat penyeberangan 

jalan terhalang oleh perabot jalan dan vegetasi, dan jumlah penyeberangan 

jalan tidak berada di semua segmen jalan. Intensitas pejalan kaki pada 

koridor jalan Sumbersari-Gajayana sangat tinggi banyak pejalan kaki 

yang menyeberang jalan ditempat yang tidak seharusnya sehingga pejalan 

kaki harus waspada terhadap kendaraan lalu lintas yang lewat. Selain itu 

terlihat sebagian besar kegiatan berjalan pejalan kaki yang tidak ingin 

berputar arah atau jalan lebih jauh untuk menjangkau jalur penyeberangan 

sehingga pejalan kaki lebih memilih menyeberang jalan dengan 

memotong jalan. Pada malam hari jalur penyeberangan jalan tidak 

dilengkapi dengan lampu penerangan yang jelas sehingga pada malam 

hari pejalan kaki meimilih tidak menyeberang pada jalur penyeberangan 

dan menyeberang ke tempat/bangunan disekitar jalu pejalan kaki yang 

memiliki pencahayaan lebih terang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.136 Rambu penyeberangan jalan terhalang dan pejalan kaki yang menyeberang 
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3. Sirkulasi pada jalur pejalan kaki, 

     Pembahasan aspek sirkulasi jalur pejalan kaki terdiri dari variabel 

aksesibilitas jalur pejalan kaki. Dalam regulasi pemerintah Permen PU no. 3 

tahun 2014 jalur pejalan kaki yang aksesibel bagi pejalan kaki yaitu jalur yang 

mudah diakses untuk seluruh kalangan pejalan kaki baik untuk anak-anak, 

penderita disabilitas fisik maupun orang tua. Jalur pejalan kaki juga mudah 

diakses dari maupun menuju pintu masuk bangunan, area parkir kendaraan 

dan area transit transportasi umum. Jalur pejalan kaki bersifat menerus tidak 

terhalang ataupun terputus dan juga tidak tidak terdapat perubahan alur jalan 

dengan ketinggian maupun kemiringan yang curam. 

     Dari hasil pengamatan, jalur pejalan kaki dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana tidak aksesibel bagi semua kalangan. Selain kondisi jalur pejalan 

kaki yang hanya terdapat di beberapa dalam zona segmen, jalur pejalan kaki 

juga tidak memadai ataupun tidak ada, sehingga pejalan kaki mau tidak 

mau/secara terpaksa tetap berjalan melewati jalur yang tidak memadai 

dikarenakan harus memenuhi kegiatan sehari-hari. Jalur pejalan kaki dalam 

koridor ini memiliki pencapaian akses yang mudah dicapai baik dari maupun 

menuju ke bangunan sekitar, area parkir, dan area transit transportasi karena 

letaknya berdekatan/bersebelahan langsung dengan area disekitarnya. Jalur 

pejalan kaki juga tidak nyaman dan mudah digunakan oleh pejalan kaki 

dikarenakan sebagian besar jalur pejalan kaki pada semua segmen masih 

terhalang oleh perabot jalan, kondisi jalan yang rusak, jalan yang berlubang 

yang dapat membahayakan pejalan kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.137 Jalur pejalan kaki terhalang lubang 
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4. Pemanfaatan ruang pada jalur pejalan kaki, 

     Pembahasan pemanfaatan ruang pada jalur pejalan kaki terdiri dari 

variabel kegiatan dalam jalur pejalan kaki. Kegiatan dalam jalur pejalan kaki 

merupakan kegiatan yang terjadi didalam jalur pejalan kaki seperti adanya 

aktivitas pedagang kaki lima, aktivitas parkir kendaraan, dan aktivitas lain 

yang menggunakan ruang dalam jalur pejalan kaki. Dalam ketentuan Permen 

PU no. 3 tahun 2014, kegiatan lain dalam jalur pejalan kaki tidak berada di 

sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan yang tinggi. Jarak area kegiatan 

dengan bangunan sekitar minimal 1,5 – 2,5 meter sehingga tidak menghalangi 

kegiatan berjalan pejalan kaki dan menganggu aktivitas bangunan 

disekitarnya. Sedangkan menurut Mulyo (2008) dan Lynch (1962) kegiatan 

dalam jalur pejalan kaki menghubungkan antar area pusat kegiatan umum 

disekitar kawasan dan keberadaan areanya mudah dijangkau dari permukiman 

dan area komersial dan pendidikan lainnya. 

     Dari hasil pengamatan, kegiatan dalam jalur pejalan kaki yang paling 

banyak terlihat adalah aktivitas pedagang kaki lima (PKL), dan aktivitas 

parkir kendaraan bermotor oleh kendaraan motor. Sebagian besar aktvitas 

PKL dan aktivitas parkir motor dalam jalur pejalan kaki tidak sesuai dengan 

regulasi yang berlaku. Masih banyak aktivitas parkir motor dan keberadaan 

aktivitas PKL yang menghalangi kegiatan berjalan pejalan kaki. Pejalan kaki 

harus mengalah untuk berbagi ruang dalam jalur pejalan kaki untuk berjalan. 

Keberadaan aktivitas PKL dan aktivitas parkir motor menghubungkan 

kegiatan sehari-hari antar area komersial, permukiman dan pendidikanpada 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. Jarak kegiatan dalam jalur pejalan kaki 

dengan bangunan berada dekat dan mudah dijangkau karena berada disekitar 

area komersial, permukiman, dan area pendidikan. Waktu aktif aktivitas PKL 

dan aktivitas parkir motor sangat bergantung pada area bangunan 

disekitarnya. Pada saat malam hari aktivitas parkir motor cenderung lebih sepi 

dibandingkan pada saat pagi, siang, dan sore hari dikarenakan banyak 

bangunan yang tutup, sedangkan aktivitas PKL terus berjalan dari pagi hari 

hingga malam hari. Jumlah aktivitas PKL akan bertambah bila bangunan non 

aktif, jenis aktivitas PKL ini biasanya termasuk PKL non permanen. Kegiatan 

dalam jalur pejalan kaki dapat dilihat dalam keterangan gmabar pada halaman 

berikut: 
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4.4.2 Analisis activity support dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

Aspek activity support yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas variabel 

elemen pendukung yaitu sirkulasi activity support, parkir, signages (tata informasi), serta 

variabel kegiatan pendukung yaitu jenis kegiatan, dan elemen pembentuk kegiatan, Masing-

masing variabel tersebut memiliki indikator yang akan dianalisis pada pembahasan analisis 

sebagai berikut: 

1. Sirkulasi activity support, 

     Sirkulasi activity support membahas mengenai letak dan keberadaan activity 

support di sekitar jalur pejalan kaki. Dalam teori Shirvani (1985) sirkulasi 

activity support sekitar jalur pejalan kaki harus berada dekat dengan akses pintu 

masuk-keluar bangunan. Dari hasil pengamatan lapangan letak activity support 

sekitar jalur pejalan kaki pada Jl. Sumbersari-Gajayana sebagian besar berada 

sangat dekat dengan bangunan pusat kegiatan umum dan keberadaannya mudah 

dijangkau oleh pejalan kaki yang sedang berkegiatan dalam jalur pejalan kaki. 

Dalam segmen A hanya terlihat pada zona 2, activity support yang sudah ditata 

di suatu area tersendiri sehingga tidak menghalangi para pejalan kaki. Dalam 

segmen B zona 3, activity support sebagian besar sudah diletakkan pada area 

tersendiri namun dimensi activity support tersebut masih memakan tempat 

sebagian jalur pejalan kaki, sehingga kegiatan berjalan pejalan kaki terhalangi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.138 Kegiatan yang menghalangi pejalan kaki 

Gambar 4.139 Activity support yang sudah tertata 
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2. Parkir, 

     Dalam teori Shirvani (1985) dan regulasi pemerintah dalam Permen PU no. 3 

tahun 2014 serta Dishub Kota Malang tahung 2016, aktivitas parkir sebagai 

activity support harus berada dekat dengan akses pintu masuk-keluar bangunan. 

Ruang parkir tidak mengganggu pandangan visual dan ruang gerak pejalan kaki 

dan tersedia lahan khusus untuk parkir on-street maupun off-street di pusat 

kegiatan umum. Dari hasil pengamatan aktivitas parkir di Jalan Sumbersari-

Gajayana masih belum sesuai dengan ketentuan regulasi pemerintah. Banyak 

aktivitas parkir yang dilakukan ditempat yang tidak seharusnya baik jenis parkir 

penumpang maupun parkir barang muatan. Aktivitas parkir ini sangat 

mengganggu kegiatan pejalan kaki dalam jalur pejalan kaki dan dapat merusak 

bahan dan material penutup jalur pejalan kaki. Hal ini dikarenakan hanya 

terdapat sebagian kecil bangunan di sekitar Jalan Sumbersari-Gajayana yang 

menyediakan ruang parkir off-street, sedangkan bangunan lainnya tidak 

memiliki ruang parkir tersendiri dikarenakan bangunan yang dibangun dilakukan 

hingga sempadan bangunan. Selain tidak tersedianya ruang parkir yang 

memadai, banyak pula parkir on-street yang menghalangi pandangan visual 

pejalan kaki sehingga mengakibatkan pejalan kaki harus lebih waspada ketika 

melakukan kegiatan berjalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.140 aktivitas parkir yang menggangu pejalan kaki 
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3. Signages (tata informasi), 

     Signages sebagai activity support membahas mengenai signages yang 

dimiliki oleh activity support disekitar jalur pejalan kaki baik siganges activity 

support yang berada di dalam jalur pejalan kaki maupun signages pada bangunan 

di sekitar jalur pejalan kaki. Dalam teori Shirvani (1985) dan pedoman standar 

Queensland Government (2007), signages berfungsi sebagai penarik perhatian 

pejalan kaki maupun aktivitas lainnnya. Signages bertujuan memmberi infomasi 

pejalan kaki dan mengarahkan pada jalur yang benar. Tampilan grafis signages 

haruslah jelas dan memiliki konsistensi baik dari segi dimensi, teks, logo susunan 

layout agar lebih mudah dikenali. Signages tidak mengganggu pandangan visual 

pejalan kaki, memiliki jarak pandang dari jauh maksimum 15 meter. Regulasi 

pemerintah dalam Permen PU no. 30 tahun 2006 dan Permen PU no. 3 tahun 

2014, letak signages tidak menghalangi arus pejalan kaki dan berfungsi untuk 

menunjukkan arah dan tujuan ke suatu fasilitas dan tempat di sekitar jalur pejalan 

kaki.   

     Dari hasil pengamatan semua signages dalam jalan sumbersari-gajayana 

sebagian besar sudah sesuai dengan standar dan teori. Signages tidak 

menggunakan tampilan grafis yang menyilaukan, dan mudah dikenali bagi 

pejalan kaki. Jenis signages berfungsi sebagai penarik perhatian, menunjukkan 

arah dan informasi fasilitas bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan 

bermotor yang melewati jalan ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.141 Signages yang memenuhi standar 
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     Terdapat beberapa signages yang tampilan grafisnya masih belum sesuai 

dengan ketentuan standar seperti penggunaan warna layout yang gelap, huruf 

teks yang tidak jelas, dimensi yang terlalu besar, serta penyusunan layout 

signages yang membingungkan. Terdapat pula perletakkan signages yang 

bertumpuk dengan signages lain sehingga membingungkan bagi pejalan kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Selain itu juga masih terdapat signages yang tidak sesuai dengan regulasi 

pemerintah dan standar teori dalam Jalan Sumbersari-Gajayana. Jenis signages 

yang tidak sesuai ini adalah signages non permanen/portabel. Signages banyak 

diletakkan dalam jalur pejalan kaki sehingga memakan sebagian ruang jalur 

pejalan kaki dan menghalangi kegiatan pejalan kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.142 Signages yang tidak memenuhi standar 

Gambar 4.143 Signages yang menghalangi pejalan kaki 
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4. Jenis Kegiatan, 

     Pembahasan analisis variabel jenis kegiatan sekitar jalur pejalan kaki 

indikatornya dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

a. Active engagement, 

     Berdasarkan teori Jacobs (1961) dan Whyte (1980) jenis kegiatan sekitar 

jalur pejalan kaki yang mendukung active engagement pejalan kaki terdapat 

keberagaman pilihan pendukung kegiatan baik keberagaman primer\ maupun 

keberagaman sekunder dan terdapat sarana pendukung kegiatan untuk 

pejalan kaki berupa pedagang kaki lima dan vegetasi. Dari hasil pengamatan 

jenis kegiatan yang terdapat dalam Jalan Sumbersari-Gajayana sangat 

beragam. Jenis kegiatan yang terjadi ditentukan oleh fungsi bangunan yang 

ada pada masing-masing sampel penelitian. Sebagian besar jenis kegiatan 

active engagement pejalan kaki yang terjadi pada Jalan Sumbersari-Gajayana 

adalah kegiatan berbelanja termasuk berbelanja di toko, belanja di kaki lima 

(PKL), dan berbelanja di resto/kafe makanan. Hal ini dikarenakan sebagian 

besar fungsi bangunan yang berada pada Jalan Sumbersari-Gajayana 

merupakan area perdagangan-jasa, banyak terdapat toko dan pedangan kaki 

lima (PKL) yang menjual barang niaga, makanan maupun bidang jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.144 Jenis kegiatan di sekitar area perdagangan-jasa 
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     Selain itu dalam segmen B, C, dan D yang lokasi penelitiannya berada 

dekat dengan area pendidikan jenis kegiatan active engagements pejalan kaki 

yang terjadi sebagian besar adalah kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan pendidikan seperti kegiatan perkuliahan, dan kegiatan sekolah. 

Fungsi bangunan pada segmen B, C, dan D pun menyesuaikan dengan 

kegiatan dan kebutuhan para pejalan kaki seperti bangunan hunian dan 

bangunan perdagangan-jasa, banyak terdapat toko yang menjual alat-alat 

perlengkapan sekolah/ kuliah (ATK) dan banyak terdapat hunian indekos. 

Jenis kegiatan active engagements yang banyak terjadi pada segmen B, C, 

dan D seperti kegiatan berbelanja terutama di toko fotokopi/ ATK. 

      

 

 

 

 

 

 

 

b. Passive engagement, 

       Dalam Whyte (1980) jenis kegiatan passive engagement di sekitar jalur 

pejalan kaki terdapat sarana pendukung kegiatan untuk berdiri, duduk, 

berjalan, dan melihat-lihat. Hasil pengamatan jenis kegiatan passive 

engagement pejalan kaki yang terlihat pada Jalan Sumbersari-Gajayana adalah 

kegiatan berjalan, kegiatan menyeberang jalan, kegiatan berdiri menunggu 

angkutan umum (angkot), dan kegiatan parkir kendaraan motor. Selain ruang 

berjalan pada jalur pejalan kaki, tidak dapat sarana pendukung kegiatan 

passive engagement pejalan kaki yang memadai pada semua segmen Jalan 

Sumbersari-Gajayana. Jalur pejalan kaki yang memadai pun hanya terdapat 

pada beberapa yaitu pada segmen A zona 2 pada sisi bagian timur, zona 3 pada 

sisi bagian timur dan sebagian kecil pada sisi bagian barat, segmen B zona 2 

pada sisi bagian timur dan pada sisi bagian barat, segmen D zona 1 pada sisi 

bagian barat. Kegiatan pejalan kaki pada jalur pejalan kaki pun masih 

terhalangi oleh beberapa pendukung aktivitas lain seperti aktivitas PKL, dan 

aktivitas parkir.  

Gambar 4.145 Jenis kegiatan di sekitar area pendidikan 
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     Sarana pendukung untuk aktivitas parkir pun hanya terdapat pada sebagian 

besar bangunan yang memiliki ruang parkir pada sempadan bangunan yang 

jumlahnya tidak cukup untuk menampung keseluruhan jumlah kendaraan 

yang parkir sehingga banyak parkir yang dilakukan secara on-street maupun 

didalam jalur pejalan kaki. 

 

 

 

 

 

     Sarana pendukung untuk kegiatan menunggu angkot juga tidak memadai, 

tidak terdapat signages khusus yang menandakan tempat naik-turun 

penumpang, pejalan kaki banyak memilih menunggu angkot didekat area yang 

lebih teduh dan banyak angkot yang menunggu penumpang (ngetem) disekitar 

lokasi yang lebih dekat menuju bangunan fasilitas umum dan memudahkan 

supir untuk putar balik jalur kendaraan. Adanya angkot yang ngetem dapat 

mengganggu sirkulasi kegiatan berjalan pejalan kaki dan arus kendaraan 

bermotor karena angkot yang ngetem memarkir kendaraannya di sebagian 

ruang jalur pejalan kaki dan secara on-street di jalan raya. 

 

 

 

 

Gambar 4.147 Kegiatan pejalan kaki menunggu angkot dan angkot ngetem 

Gambar 4.146 Aktivitas parkir yang menghalangi pejalan kaki 
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5. Elemen Pembentuk kegiatan, 

     Pembahasan analisis variabel elemen pembentuk kegiatan sekitar jalur 

pejalan kaki indikatornya dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut: 

a. Elemen fixed, 

     Elemen fixed yang terdapat dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

berupa perabot jalan di sekitar jalur pejalan kaki seperti lampu 

penerangan jalan dan vegetasi. Menurut teori Gehl (1971) elemen fixed 

seharusnya menaungi pejalan kaki dari keadaan cuaca, polusi, dan 

kebisingan, melindungi pejalan kaki dari bahaya lalu lintas kendaraan 

disekitarnya dan tidak menghalangi ruang gerak pejalan kaki. 

     Dari hasil pengamatan sebagian besar fungsi elemen fixed dalam 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana sudah sesuai dengan teori yang 

berlaku. Elemen fixed vegetasi yang banyak terdapat pada semua segmen 

sampel penelitian berfungsi sebagai peneduh dan barrier bagi pejalan 

kaki. Terdapat pula vegetasi dekoratif sebagai ornamen penghias sekitar 

jalur pejalan kaki sehingga pejalan kaki merasa nyaman saat berjalan kaki 

disekitar jalur pejalan kaki tersebut. Masih terdapat vegetasi yang terletak 

di dalam jalur pejalan kaki dan akarnya merusak bagian jalur pejalan kaki 

sehingga menghalangi ruang gerak pejalan kaki dalam jalur tersebut. 

 

 

 

 

 

 

     Belum terdapat lampu penerangan khusus untuk jalur pejalan kaki, 

lampu penerangan jalur pejalan kaki masih menjadi satu dengan lampu 

penerangan jalan raya. Pejalan kaki mengandalkan cahaya lampu dari 

bangunan disekitar jalur pejalan kaki untuk melakukan kegiatan berjalan 

maupun menyeberang jalan pada malam hari. 

 

Gambar 4.148 Vegetasi sebagai peneduh dan barrier 
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b. Elemen semi-fixed, 

     Elemen semi-fixed yang terdapat dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana berupa lapak PKL baik permanen maupun non permanen, dan 

parkir kendaraan bermotor. Dalam teori Carmona, et al. (2003) dan Gehl 

(1971) elemen semi-fixed dapat mengarahkan dan mendukung kegiatan 

para pejalan kaki dan keberadaannya tidak menghalangi kegiatan pejalan 

kaki.  

     Dari hasil pengamatan keberadaan elemen semi-fixed di sekitar jalur 

pejalan kaki dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana sudah 

mendukung kegiatan pejalan kaki. Elemen semi-fixed seperti lapak PKL 

banyak yang sudah tertata dan letaknya tidak langsung berada di dalam 

jalur pejalan kaki seperti pada Segmen A zona 2, dan Segmen B zona 4. 

Jenis komoditas barang yang dijual pada lapak PKL juga beragam dan 

mendukung kegiatan pejalan kaki dan kendaraan bermotor yang lewat, 

serta kebutuhan sehari-hari lingkungan disekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

     

 

     Dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana terdapat banyak kantong 

ruang parkir yang dapat dijadikan tempat untuk parkir kendaraan yang 

aman dan nyaman, hanya saja ruang parkirnya terbatas dibandingkan 

jumlah kendaraan yang melewati koridor ini sehingga sebagian besar 

parkir kendaraan bermotor masih menghalangi ruang gerak pejalan kaki 

di sekitar jalur pejalan kaki. Selain ketersediaan ruang parkir kendaraan 

bermotor yang lewat masih banyak yang tidak mengikuti rambu dan jalan 

yang disediakan, banyak pengguna kendaraan bermotor yang berkendara 

Gambar 4.149 Lapak PKL yang sudah tertata 
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melawan arus/ arah bahkan menggunakan jalur pejalan kaki untuk 

melintas yang dapat membahayakan pejalan kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Elemen non-fixed,  

     Elemen non-fixed yang terdapat dalam jalur pejalan kaki koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana berupa kegiatan pengguna yang terkait dengan 

fungsi bangunan dalam lokasi kawasan. Menurut Gehl (1971) elemen 

non-fixed membutuhkan sarana pendukung seperti tersedianya ruang 

gerak untuk mendukung kegiatan berjalan, berdiri, dan duduk pejalan 

kaki. Menyediakan titik lokasi untuk fasilitas beristirahat sejenak bagi 

pejalan kaki, dan memberikan pemandangan menarik untuk menarik 

lebih banyak pejalan kaki, serta tidak gelap pada saat malam hari. 

     Dari hasil pengamatan sarana pendukung untuk elemen non-fixed 

jalur pejalan kaki pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana hanya terbatas 

jalur pejalan kaki saja. Tidak tersedia sarana/ fasilitas seperti perabot 

pendukung kegiatan yang memadai lainnya, hal ini dikarenakan disekitar 

jalur pejalan kaki terdapat activity support berupa area perdagangan-jasa 

seperti toko, warung makan, lapak PKL yang sudah cukup mendukung 

kegiatan pengguna untuk melakukan kegiatan istirahat sejenak. 

 

 

 

 

Gambar 4.150 Pengendara motor yang menggunakan jalur pejalan kaki 
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     Pada saat malam hari intensitas kegiatan pejalan kaki juga tidak terlalu 

tinggi saat pagi, siang, dan sore hari dikarenakan kurangnya lampu 

penerangan yang nyaman dan aman pada jalur pejalan kaki.  

     Pada segmen D tidak terdapat activity support yang mendukung 

kegiatan istirahat sejenak para pejalan kaki, dikarenakan sebagian besar 

komoditas niaga yang dijual pada segmen D ini adalah berupa jasa 

sehingga tidak terdapat activity support yang menarik perhatian pejalan 

kaki dan membuat keberadaan pejalan kaki pada segmen D tidak 

sebanyak pada Segmen A, Segmen B, maupun Segmen C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pembahasan analisis berdasarkan pada setiap zona pada segmen dalam Koridor 

Jalan Sumberari-Gajayana dapat dilihat pada keterangan gambar pada halaman 

berikut: 

 

Gambar 4.151 Segmen D yang jarang terlhat pejalan kaki 
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Segmen A Zona 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen A1 didominasi oleh sektor komersial, informal, serta rumah 

tinggal. Waktu aktif bangunan dari pagi hari pukul 07.00 hingga pukul 21.00 pada malam hari. 

- Tidak dapat fasilitas jalur pejalan kaki yang memadai pada Segmen A1. 

- Aktivitas pejalan kaki paling banyak ditemukan dari pagi hari pukul 08.00 hingga pukul 21.00 

pada malam hari. 

 

Analisis 

- Intensitas pejalan kaki terlihat ramai disekitar area bangunan komersial seperti bangunan 

Swalayan SARDO, bangunan bengkel, dan toko. 

- Walaupun tidak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai aktivitas pejalan kaki sangat ramai 

baik dipagi hari maupun malam hari hal ini dikarenakan pada segmen A1 ini banyak terdapat 

activity support berupa bangunan komersial. 

- Pada area tunggu angkot banyak terdapat sampah berserakan karena pada zona ini tidak 

terdapat tempat sampah yang memadai. Aktivitas menunggu angkot cenderung ditemukan di 

sekitar area yang terdapat vegetasi untuk berteduh. 

- Semakin ke arah utara aktivitas pejalan kaki pada malam hari cenderung sepi dikarenakan pada 

area ini minim terdapat lampu penerangan, kurangnya fasilitas pejalan kaki yang memadai, 

serta minimnya activity support yang aktif pada waktu malam hari. 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 1 

(segmen A1) 

Tabel 4.1 Analisis Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A zona 1 
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Segmen A Zona 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki didominasi masyarakat umum pada pagi hingga siang hari dan 

mahasiswa pada sore hingga malam hari. Sirkulasi pejalan kaki didominasi menuju swalayan 

SARDO. Sirkulasi pejalan kaki terlihat padat pada area sekitar bangunan Swalayan SARDO. 

- Sirkulasi pejalan kaki ke arah utara cenderung sepi. Sirkulasi pejalan kaki banyak terhalang 

oleh aktivitas di sekitar Segmen A1, dan keberadaan perabot jalan. Sirkulasi pejalan kaki 

yang menyeberang jalan sangat tinggi. 

Analisis 

- Banyak aktivitas di sekitar Segmen A1 yang menghalangi kegiatan berjalan para pejalan kaki 

seperti kegiatan bongkar-muat barang, aktivitas parkir kendaraan, adanya lapak PKL, dan 

aktivitas angkot menurunkan penumpang. Aktivitas ini menghalangi ruang gerak pejalan kaki 

hingga memakan badan jalan sehingga alur sirkulasi pejalan terlihat tidak menerus dan banyak 

memotong jalur jalan lain sebagai alternatif berjalan. 

- Pejalan kaki yang melakukan aktivitas menyeberang jalan tidak menetap disatu titik. Aktivitas 

penyeberangan paling tinggi berada pada area akses keluar-masuk Swalayan SARDO. Tidak 

terdapat marka khusus bagi penyeberang jalan sehingga dapat membahayakan pejalan kaki. 

 

  

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 1 

(segmen A1) 

Tabel 4.2 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen A zona 1 
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Segmen A Zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen A2 didominasi oleh sektor komersial, informal, fasilitas 

umum sekolah, serta rumah tinggal. Waktu aktif bangunan dari pagi hari pukul 07.00 hingga 

pukul 21.00 pada malam hari. Waktu aktif kegiatan pejalan kaki dalam segmen A2 dimulai 

dari pagi hari pukul 07.00 hingga lewat pukul 22.00 pada malam hari. 

- Jalur pejalan kaki pada segmen A2 ini hanya terdapat pada sisi barat Jl. Gajayana yaitu berada 

di sepanjang depan rumah tinggal hingga toko baju, kurang lebih sekitar 15 meter dengan 

dimensi lebar sekitar 1 meter. 

- Kegiatan penyeberangan jalan termasuk tinggi hingga malam hari, hanya saja kegiatan 

penyeberangan jalan malam hari hanya ditemukan padat menuju bangunan Swalayan SARDO 

pada segmen A1 

Analisis 

- Aktivitas pejalan kaki sangat ramai pada saat siang hari namun sepi saat malam hari 

diakibatkan minimnya lampu penerangan jalan di jalur pejalan kaki sehingga pejalan kaki 

merasa tidak aman.  

- Aktivitas sektor informal tidak ramai saat malam hari dikarenakan intensitas pejalan kaki yang 

rendah. 

  

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 2 

(segmen A2) 

Tabel 4.3 Analisis Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A zona 2 
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Segmen A Zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki didominasi masyarakat umum pada pagi hingga siang hari dan 

mahasiswa pada sore hingga malam hari. Sirkulasi pejalan kaki didominasi menuju swalayan 

SARDO. Sirkulasi pejalan kaki terlihat padat pada area sekitar bangunan Swalayan SARDO 

pada segmen A1 dan pada area informal di sisi selatan Jl. Simpang Gajayana. 

- Pejalan kaki banyak terlihat berjalan pada sisi barat Jl. Gajayana. 

Analisis 

- Aktivitas penyeberangan jalan pada malam hari hanya ditemukan padat menuju bangunan 

Swalayan SARDO pada segmen A1. 

- Sirkulasi pejalan kaki terhalang oleh aktivitas parkir baik on-street maupun off-street, aktivitas 

angkot, dan perabot jalan sehingga pejalan kaki harus berjalan pada badan jalan untuk lewat 

yang dapat membahayakan pejalan kaki. 

- Pejalan kaki lebih memilih berjalan pada sisi barat Jl. Gajayana dibanding pada sisi yang 

terdapat jalur pejalan dikarenakan jalur pejalan kaki pada sisi barat lebih menerus tidak banyak 

terhalang oleh perabot jalan dan aktivitas parkir, serta rutenya lebih pendek dibanding sisi 

sebaliknya. 

  

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 2 

(segmen A2) 

Tabel 4.4 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen A zona 2 
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Segmen A Zona 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen A3 didominasi oleh sektor komersial, serta fasilitas umum 

musholla. Waktu aktif bangunan dari pagi hari pukul 07.00 hingga pukul 21.00 pada malam 

hari. Waktu aktif kegiatan pejalan kaki dalam segmen A2 dimulai dari pagi hari 09.00 hingga 

pukul 20.00 pada malam hari. 

- Jalur pejalan kaki pada segmen A3 ini hanya terdapat pada sisi barat Jl. Gajayana yaitu berada 

di sepanjang depan toko sepatu hingga musholla, kurang lebih sekitar 25 meter dengan dimensi 

lebar sekitar 1 meter. 

- Kegiatan pejalan kaki pada segmen A3 ini paling banyak terlihat menuju area komersial seperti 

toko jasa Gajayana Printing, dan toko boneka. Kegiatan pejalan kaki pada segmen A3 ini lebih 

banyak hanya lewat saja. Kegiatan penyeberangan jalan hanya terlihat pada saat siang hari. 

Analisis 

- Aktivitas pejalan kaki sangat ramai pada saat siang hari namun tidak sepi saat malam hari hal 

ini diakibatkan minimnya lampu penerangan jalan di jalur pejalan kaki sehingga pejalan kaki 

merasa tidak aman. Kegiatan menyeberang jalan oleh pejalan kaki tidak terlihat saat malam 

hari dikarenakan jalan yang begitu padat dengan kendaraan bermotor. 

- Kegiatan pejalan kaki pada sektor komersial tidak ramai saat malam hari dikarenakan pejalan 

kaki hanya lewat dan tujuan berjalan hanya menuju bangunan Swalayan SARDO pada segmen 

A1. 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 3 

(segmen A3) 

Tabel 4.5 Analisis Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A zona 3 



245 

 

   

 

Segmen A Zona 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Kondisi jalur pejalan kaki masih kurang memadai, banyak permukaan jalur yang berlubang 

akibat penutup saluran air yang terletak tepat di bawah jalur ini dalam kondisi rusak sehingga 

menghalangi kemudahan para pejalan kaki. dimensi jalur pejalan kaki juga tidak berbeda jauh 

dengan jalur pejalan kaki yang berada di segmen A zona 2 

Analisis 

- Sebagian besar ruang gerak untuk pejalan kaki memakan badan jalan karena tidak terdapat 

jalur pejalan kaki yang memadai dan terhalang oleh parkir kendaraan baik on-street maupun 

off-street, kios pedagang, dan perabot jalan seperti vegetasi. 

- Saat siang hari pejalan kaki lebih memilih berjalan pada sisi timur Jl. Gajayana dibanding pada 

sisi barat Jl. Gajayana karena jalur pada sisi ini lebih menerus dan tidak banyak terhalang oleh 

aktivitas parkir maupun kendaraan bermotor. Saat malam hari pejalan kaki lebih memilih 

berjalan pada sisi barat Jl. Gajayana dikarenakan jalur pejalan kaki pada sisi barat lebih 

menerus menuju bangunan Swalayan SARDO pada Segmen A1 walaupun banyak terhalang 

oleh aktivitas parkir, selain itu juga penerangan pada sisi ini lebih terang dibandingkan pada 

sisi timur yang temaram terbantu dari lampu penerangan toko yang berada pada sisi barat Jl. 

Gajayana. 

 

 
 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 3 

(segmen A3) 

Tabel 4.6 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen A zona 3 
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Segmen A Zona 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen A4 didominasi oleh sektor komersial, fasilitas umum Kantor 

kelurahan Ketawanggede, dan komplek hunian rumah tinggal. Waktu aktif bangunan dari pagi 

hari pukul 10.00 hingga pukul 22.00 pada malam hari. Waktu aktif kegiatan pejalan kaki dalam 

segmen A2 dimulai dari pagi hari 06.00 hingga melebihi pukul 22.00 pada malam hari. 

- Tidak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai pada Segmen A4 ini. 

- Kegiatan pejalan kaki pada segmen A4 ini paling banyak terlihat menuju area komersial seperti 

toko Alfamart, warung makan, toko boneka, jasa laundry, menuju fasum dan komplek hunian. 

Kegiatan penyeberangan jalan pada segmen ini termasuk tinggi namun tidak sepadat pada 

segmen A1 dan dan A2. 

Analisis 

- Aktivitas pejalan kaki sangat ramai paling ramai terlihat pada siang hari namun tidak pernah 

sepi saat malam hari. Hal ini dikarenakan sektor komersial yang rata-rata baru aktif pada mulai 

pukul 10.00 hingga tengah malam. Kegiatan menyeberang jalan oleh pejalan kaki lebih banyak 

dilakukan oleh individu dengan posisi menyebar sehingga tidak bias ditentukan arah utama 

tujuan pejalan kaki. 

- Kegiatan pejalan kaki pada sektor komersial hanya terlihat ramai pada sisi selatan Jl. Gajayana 

dikarena pada sisi utara Jl. Gajayana sektor komersial banyak yang sudah tutup saat malam 

hari. 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 4 

(segmen A4) 

Tabel 4.7 Analisis Aktivitas Pejalan Kaki Segmen A zona 4 
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Segmen A Zona 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Kondisi permukaan jalan untuk berjalan juga tidak rata dan cenderung licin pada musim hujan 

yang dapat membahayakan pejalan kaki. 

- Sirkulasi pejalan kaki terlihat padat pada area sekitar bangunan kantor kelurahan dan toko 

alfamart. Sirkulasi pejalan kaki ke arah utara cenderung sepi. Sirkulasi pejalan kaki banyak 

terhalang oleh aktivitas di sekitar Segmen A4, dan keberadaan perabot jalan. Sirkulasi pejalan 

kaki yang menyeberang jalan termasuk tinggi. 

Analisis 

- Sebagian besar ruang gerak untuk pejalan kaki memakan badan jalan karena tidak terdapat 

jalur pejalan kaki yang memadai dan terhalang oleh parkir kendaraan baik on-street maupun 

off-street, kegiatan naik-turun penumpang angkot, lapak PKL, perabot jalan seperti vegetasi, 

dan gardu listrik. 

- Pejalan kaki lebih memilih berjalan dekat badan jalan dibanding pada sempadan dikarenakan 

rutenya lebih pendek. Pejalan kaki juga lebih memilih berjalan pada sisi barat Jl. Gajayana 

dikarena ruang pejalan kaki pada sisi ini lebih lebar dan permukaannya lebih rata dibanding 

sisi timur yang cenderung mengikuti kontur. 

 
 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen A zona 4 

(segmen A4) 

Tabel 4.8 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen A zona 4 
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Segmen B Zona 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen B1 didominasi oleh sektor komersial, informal, fasum masjid 

dan rumah tinggal. Waktu aktif bangunan dari pagi hari pukul 07.00 hingga pukul 21.00 pada 

malam hari. 

- Tidak dapat fasilitas jalur pejalan kaki yang memadai pada Segmen B1 namun terdapat marka 

penyeberangan jalan yang terletak di depan warung makan dan toko sandal.. 

- Aktivitas pejalan kaki paling banyak ditemukan dari pagi hari pukul 09.00 hingga pukul 21.00 

pada malam hari. 

Analisis 

- Intensitas pejalan kaki terlihat sedang disekitar area bangunan komersial dan fasum masjid. 

Pada segmen B1 ini pejalan kaki lebih sepi, pejalan kaki lebih banyak terlihat pada spagi hari 

dan sore hari saat terdapat kegiatan sekolah di Jl. Sunan Ampel dan malam hari saat PKL non 

permanen aktif. Hal ini dikarenakan kondisi jalur pejalan kaki yang tidak memadai dan 

minimnya PKL dan sektor komersial yang atraktif. Pejalan kaki yang berkegiatan pada segmen 

ini banyak terlihat hanya lewat saja. 

- Pejalan kaki banyak yang tidak memanfaatkan jalur khusus penyeberangan jalan saat 

menyeberang jalan dikarenakan kondisi marka jalur penyeberangan tidak memadai. Jalur 

penyeberangan diletakkan pada segmen B1 dikarenakan banyak terdapat kegiatan pejalan kaki 

siswa sekolah SMPN 13. 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen B zona 1 

(segmen B1) 

Tabel 4.9 Analisis Aktivitas Pejalan kaki Segmen B zona 1 



249 

 

   

 

Segmen B Zona 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki pada segmen B2 didominasi masyarakat umum dan siswa sekolah SMPN 

13 pada pagi dan sore hari. Sirkulasi pejalan kaki didominasi menuju swalayan SARDO pada 

segmen A1 dan Kampus UIN pada segmen B2. Sirkulasi pejalan kaki apda segmen B1 terlihat 

cenderung sepi. 

- Sirkulasi pejalan kaki ke cenderung sepi dan hanya padat pada jam pulang sekolah. Sirkulasi 

pejalan kaki banyak terhalang oleh angkot ngetem, dan keberadaan perabot jalan. Sirkulasi 

pejalan kaki yang menyeberang jalan cenderung rendah. 

Analisis 

- Aktivitas pejalan kaki banyak terlihat saat pagi hingga sore hari akibat adanya akses menuju 

sarana pendidikan SMPN 13 dan fasum masjid, namun aktivitas sepi saat malam hari 

diakibatkan minimnya lampu penerangan jalan dan kondisi jalur pejalan kaki yang tidak 

memadai. 
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Tabel 4.10 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen B zona 1 
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Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen B2 didominasi oleh sektor komersial, dan fasilitas umum 

Galeri Seni Topeng dan Kampus UIN, serta rumah tinggal. Waktu aktif bangunan dari pagi 

hari pukul 07.00 hingga pukul 21.00 pada malam hari. Waktu aktif kegiatan pejalan kaki dalam 

segmen B2 dimulai dari pagi hari pukul 07.00 hingga pukul 21.00 pada malam hari. 

- Jalur pejalan kaki pada segmen B2 terdapat pada sisi timur Jl. Gajayana yaitu berada di 

sepanjang depan Galeri Seni Topeng rumah tinggal hingga toko baju, kurang lebih sekitar 20 

meter dimensi lebar sekitar 1 meter.dan pada sisi barat Jl. Gajayana bersebelahan dengan pintu 

masuk Kampus UIN dengan dimensi lebar sekitar 1,5 meter. 

- Kegiatan penyeberangan jalan termasuk tinggi pada pagi hingga sore dan rendah pada malam 

hari, hanya saja kegiatan penyeberangan jalan pagi hingga sore hari hanya ditemukan padat 

menuju Kampus UIN. 

Analisis 

- Aktivitas pejalan kaki sangat ramai pada saat siang hari namun sepi saat malam hari 

diakibatkan minimnya lampu penerangan jalan di jalur pejalan kaki sehingga pejalan kaki 

kesulitan untuk melihat dan merasa tidak aman.  

- Aktivitas sektor komersial saat malam hari cenderung sepi dikarenakan intensitas pejalan kaki 

yang rendah dikarenakan jenis komoditas niaga yang dijual adalah produk garmen dan jasa. 
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Tabel 4.11 Analisis Aktivitas Pejalan kaki Segmen B zona 2 
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Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki didominasi mahasiswa pada pagi hingga malam hari. Sirkulasi pejalan 

kaki didominasi menuju Kampus UIN. Sirkulasi pejalan kaki terlihat padat pada area sekitar 

jalur pejalan kaki di sisi timur maupun sisi barat Jl. Gajayana. 

- Sirkulasi pejalan kaki ke arah utara cenderung sepi. Sirkulasi pejalan kaki pada Segmen B2 

banyak terhalang oleh keberadaan perabot jalan. Sirkulasi pejalan kaki yang menyeberang jalan 

juga sangat tinggi. 

Analisis 

- Banyak perabot jalan di sekitar Segmen B2 yang menghalangi kegiatan berjalan para pejalan 

kaki dalam jalur pejalan kaki seperti vegetasi, signages, dan tiang telepon maupun listrik. 

Perabot jalan ini menghalangi ruang gerak pejalan kaki dalam jalur pejalan kaki sehingga 

pejalan kaki harus menghindar dan memilih berjalan pada badan jalan sehingga alur sirkulasi 

pejalan terlihat tidak menerus. 

- Pejalan kaki yang melakukan aktivitas menyeberang jalan tidak menetap disatu titik 

bergantung rute mana yang lebih terdekat. Aktivitas penyeberangan paling tinggi berada pada 

area pintu masuk Kampus UIN. Tidak terdapat marka khusus bagi penyeberang jalan sehingga 

dapat membahayakan pejalan kaki 
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Tabel 4.12 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen B zona 2 
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Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen B3 didominasi oleh sektor komersial, informal dan fasilitas 

umum Kampus UIN. Waktu aktif bangunan dari pagi hari pukul 07.00 hingga pukul 21.00 pada 

malam hari. Waktu aktif kegiatan pejalan kaki dalam segmen B3 dimulai dari pagi hari pukul 

07.00 hingga pukul 21.00 pada malam hari. 

- Jalur pejalan kaki pada segmen B3 hanya terdapat pada sisi barat Jl. Gajayana bersebelahan 

dengan pintu masuk Kampus UIN dengan dimensi lebar sekitar 1,5 meter. 

- Kegiatan penyeberangan jalan termasuk sangat tinggi pada pagi hingga sore dan rendah pada 

malam hari, hanya saja kegiatan penyeberangan jalan pagi hingga sore hari hanya ditemukan 

padat menuju Kampus UIN. 

Analisis 

- Aktivitas pejalan kaki sangat ramai pada saat siang hari namun sepi saat malam hari 

diakibatkan minimnya lampu penerangan jalan di jalur pejalan kaki sehingga pejalan kaki 

kesulitan untuk melihat dan merasa tidak aman.  

- Aktivitas sektor komersial dan informal saat malam hari masih tinggi dikarenakan intensitas 

pejalan kaki yang tinggi dikarenakan jenis komoditas niaga yang dijual adalah barang-barang 

kebutuhan perkuliahan dan sehari-hari mahasiswa. 
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Tabel 4.13 Analisis Aktivitas Pejalan kaki Segmen B zona 3 
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Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki dalam segmen B3 didominasi mahasiswa pada pagi hingga malam hari. 

Sirkulasi pejalan kaki didominasi menuju Kampus UIN. Sirkulasi pejalan kaki terlihat padat 

pada area sekitar jalur pejalan kaki di sisi barat Jl. Gajayana. 

- Sirkulasi pejalan kaki ke arah utara cenderung sepi. Sirkulasi pejalan kaki pada Segmen B3 

banyak terhalang oleh keberadaan perabot jalan. Sirkulasi pejalan kaki yang menyeberang 

jalan juga sangat tinggi. 

Analisis 

- Banyak aktivitas di sekitar Segmen B2 yang menghalangi kegiatan berjalan para pejalan kaki 

dalam jalur pejalan kaki seperti perabot jalan, aktivitas parkir, angkot ngetem dan lokasi lapak 

PKL. Aktivitas ini ini menghalangi ruang gerak pejalan kaki dalam jalur pejalan kaki sehingga 

pejalan kaki harus menghindar dan memilih berjalan pada badan jalan sehingga alur sirkulasi 

pejalan terlihat tidak menerus. 

- Pejalan kaki yang melakukan aktivitas menyeberang jalan tidak menetap disatu titik 

bergantung rute mana yang lebih terdekat menuju area komersial maupun menuju pintu masuk 

Kampus UIN. Aktivitas penyeberangan paling tinggi berada pada area pintu masuk Kampus 

UIN. Tidak terdapat marka khusus bagi penyeberang jalan sehingga dapat membahayakan 

pejalan kaki 
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Tabel 4.14 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen B zona 3 
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Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen B4 didominasi oleh sektor komersial, informal dan fasilitas 

umum UIN Business Centre. Waktu aktif bangunan dari pagi hari pukul 08.00 hingga pukul 

21.00 pada malam hari. Waktu aktif kegiatan pejalan kaki dalam segmen B4 dimulai dari pagi 

hari pukul 07.00 hingga pukul 21.00 pada malam hari. 

- Tidak terdapat fasilitas pejalan kaki yang memadai pada segmen B4 ini. 

- Kegiatan penyeberangan jalan termasuk sangat tinggi pada pagi hingga sore dan rendah pada 

malam hari, hanya saja kegiatan penyeberangan jalan pagi hingga sore hari hanya ditemukan 

padat menuju Kampus UIN. 

Analisis 

- Aktivitas pejalan kaki sangat ramai pada saat siang hari dan tidak pernah sepi saat malam hari 

walaupun minim lampu penerangan jalan di ruang pejalan kaki namun pejalan kaki tetap 

melakukan kegiatan berjalan dengan dibantu penerangan dari bangunan komersial dan sektor 

informal dalam segmen B4 ini.  

- Aktivitas sektor komersial dan informal saat malam hari masih tinggi dikarenakan intensitas 

pejalan kaki yang tinggi dikarenakan jenis komoditas niaga yang dijual adalah barang-barang 

kebutuhan perkuliahan dan sehari-hari mahasiswa. 
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Tabel 4.15 Analisis Aktivitas Pejalan kaki Segmen B zona 4 
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Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki dalam segmen B4 juga didominasi mahasiswa pada pagi hingga malam 

hari. Sirkulasi pejalan kaki didominasi menuju Kampus UIN. Sirkulasi pejalan kaki terlihat 

padat pada area sekitar jalur pejalan kaki di sisi barat Jl. Gajayana. 

- Sirkulasi pejalan kaki ke arah selatan cenderung sepi. Sirkulasi pejalan kaki pada Segmen B4 

banyak terhalang oleh keberadaan aktivitas parkir, angkot ngetem, dan keberadaan PKL. 

Sirkulasi pejalan kaki yang menyeberang jalan juga termasuk tinggi. 

Analisis 

- Banyak aktivitas di sekitar Segmen B4 yang menghalangi kegiatan berjalan para pejalan kaki 

seperti kegiatan bongkar-muat barang, aktivitas parkir kendaraan, adanya lapak PKL, dan 

aktivitas angkot menurunkan penumpang. Aktivitas ini menghalangi ruang gerak pejalan kaki 

hingga memakan badan jalan sehingga alur sirkulasi pejalan terlihat tidak menerus dan banyak 

memotong jalur jalan lain sebagai alternatif berjalan. Terlihat pula pejalan kaki memilih ruang 

jalan yang lebih sepi walaupun tidak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai dikarenakan 

dapat mempersingkat waktu. 

- Pejalan kaki yang melakukan aktivitas menyeberang jalan menetap disatu titik. Aktivitas 

penyeberangan paling tinggi mengarah ke pintu masuk Kampus UIN. Tidak terdapat marka 

khusus bagi penyeberang jalan sehingga dapat membahayakan pejalan kaki. 
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Tabel 4.16 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen B zona 4 



256 

 

Segmen C Zona 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen C1 didominasi oleh sektor komersial, dan fasum ATM Bank BRI. 

Waktu aktif bangunan dimulai dari pagi hari pukul 07.00 hingga pukul 21.00 pada malam hari 

terkecuali untuk minimarket Indomaret dan fasum ATM Bank BRI yang beroperasi 24 Jam. 

- Tidak dapat fasilitas jalur pejalan kaki yang memadai pada Segmen A1. 

- Aktivitas pejalan kaki paling banyak ditemukan dari pagi hari pukul 07.00 hingga pukul 20.00 

pada malam hari. 

Analisis 

- Intensitas pejalan kaki terlihat ramai disekitar area komersial pada sisi barat Jl. Sumbersari 

yaitu disekitar warung makan, dan minimarket Indomaret. 

- Walaupun tidak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai aktivitas pejalan kaki sangat ramai 

baik dipagi hari maupun malam hari hal ini dikarenakan pada segmen C1 ini banyak terdapat 

activity support berupa bangunan komersial. 

- Semakin ke arah selatan aktivitas pejalan kaki pada malam hari cenderung sepi dikarenakan 

pada area ini minim terdapat lampu penerangan, kurangnya fasilitas pejalan kaki yang 

memadai, serta minimnya activity support yang aktif pada waktu malam hari. 
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Tabel 4.17 Analisis Aktivitas Pejalan Kaki Segmen C zona 1 
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Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki didominasi masyarakat umum dan mahasiswa pada pagi hingga malam 

hari. Sirkulasi pejalan kaki didominasi menuju Jl. Sumbersari Gang I, Jl. Kerto Waluyo, area 

komersial warung makan, minimarket, serta fasum. Sirkulasi pejalan kaki terlihat padat pada 

sisi barat maupun sisi timur Jl. Sumbersari. 

- Sirkulasi pejalan kaki ke arah utara dan selatan tinggi. Sirkulasi pejalan kaki banyak terhalang 

oleh aktivitas di sekitar Segmen C1, serta keberadaan perabot jalan. Sirkulasi pejalan kaki yang 

menyeberang jalan cukup tinggi. 

Analisis 

- Banyak aktivitas di sekitar Segmen C1 yang menghalangi kegiatan berjalan para pejalan kaki 

seperti kegiatan bongkar-muat barang, aktivitas parkir kendaraan, dan aktivitas angkot 

menurunkan penumpang. Aktivitas ini menghalangi pandangan pejalan kaki saat berjalan 

maupun menyeberang jalan. 

- Pejalan kaki yang melakukan aktivitas menyeberang jalan tidak menetap disatu titik. Aktivitas 

penyeberangan paling tinggi berada pada seberang Jl. Sumbersari Gang I dan Jl. Kerto Waluyo. 

Tidak terdapat marka khusus bagi penyeberang jalan sehingga dapat membahayakan pejalan 

kaki 
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Tabel 4.18 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen C zona 1 
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Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen C2 didominasi oleh sektor komersial dan jasa, serta fasum 

lemabaga pendidikan pesantren budi luhur dan masjid. Waktu aktif bangunan dimulai dari pagi hari 

pukul 07.00 hingga pukul 20.00 pada malam hari. 

- Tidak dapat fasilitas jalur pejalan kaki yang memadai pada Segmen A1. 

- Aktivitas pejalan kaki paling banyak ditemukan dari pagi hari pukul 07.00 hingga pukul 20.00 

pada malam hari. 

Analisis 

- Intensitas pejalan kaki terlihat ramai disekitar area komersial pada sisi timur Jl. Sumbersari 

dikarenakan tidak terdapat ruang bagi pejalan kaki yang memadai pada sisi barat Jl. 

Sumbersari. Bangunan dalam sisi barat Jl. SUmbersari dibangun hingga mencapai sempadan 

bangunan sehingga pejalan kaki merasa tidak aman terhadap lalu lintas kendaraan bermotor 

dijalan raya saat berjalan.. 

- Pada malam hari aktivitas pejalan kaki cenderung sepi dikarenakan pada area ini minim 

terdapat lampu penerangan, kurangnya fasilitas pejalan kaki yang memadai, serta minimnya 

activity support yang aktif pada waktu malam hari. 
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Tabel 4.20 Analisis Aktivitas Pejalan Kaki Segmen C zona 2 
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Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki didominasi masyarakat umum dan mahasiswa pada pagi hingga malam 

hari. Sirkulasi pejalan kaki didominasi menuju warung makan dan area fasum lembaga 

pesantren Luhur Bakti. Sirkulasi pejalan kaki rendah pelaku pejalan kaki cenderung melakukan 

kegiatan berjalan secara berkelompok. 

- Sirkulasi pejalan kaki ke arah selatan cenderung sepi. Sirkulasi pejalan kaki banyak terhalang 

oleh aktivitas angkot baik pada sisi timur mapun barat Jl. Sumberari. Sirkulasi pejalan kaki 

yang menyeberang jalan jarang terlihat. 

Analisis 

- Aktivitas di sekitar Segmen C2 yang menghalangi kegiatan berjalan para pejalan kaki seperti 

kegiatan bongkar-muat barang, aktivitas parkir kendaraan, dan aktivitas angkot menurunkan 

penumpang. Aktivitas ini menghalangi ruang gerak pejalan kaki hingga memakan badan jalan 

sehingga alur sirkulasi pejalan kaki terlihat tidak menerus. 
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Tabel 4.21 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen C zona 2 
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Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen C3 didominasi oleh sektor komersial-jasa serta rumah tinggal. 

Waktu aktif bangunan dari pagi hari pukul 08.00 hingga pukul 01.00 dini hari untuk bangunan 

jasa karaoke. 

- Tidak dapat fasilitas jalur pejalan kaki yang memadai pada Segmen C3. 

- Aktivitas pejalan kaki paling banyak ditemukan dari pagi hari pukul 09.00 hingga pukul 18.00 

pada sore hari 

Analisis 

- Aktvitas pejalan kaki pada segmen ini cenderung sepi dan hanya terlihat pada waktu pagi hari. 

Hal ini dikarenakan dalam Segmen C3 ini pejalan kaki hanya lewat dan tidak terdapat activity 

support yang atraktif, jarak sempadan bangunan yang jauh dari ruang jalur pejalan kaki, 

minimnya lampu penerangan membuat pejalan kaki merasa tidak aman saat melewati segmen 

C3 ini. 
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Tabel 4.22 Analisis Aktivitas Pejalan Kaki Segmen C zona 3 
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Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki didominasi masyarakat umum dan mahasiswa baik pada pagi hingga sore 

hari. Sirkulasi pejalan kaki didominasi menuju sektor komersial seperti bengkel, jasa laundry, 

warung makan, dan tempat karaoke. 

- Sirkulasi pejalan kaki pada segmen C3 ini cenderung sepi, pelaku pejalan kaki cenderung 

melakukan kegiatan berjalan secara berkelompok. 

Analisis 

- Intensitas pejalan kaki pada segmen ini cenderung sepi dan hanya terlihat pada waktu pagi hari. 

Hal ini dikarenakan dalam Segmen C3 ini pejalan kaki hanya lewat dan tidak terdapat activity 

support yang atraktif, jarak sempadan bangunan yang jauh dari ruang jalur pejalan kaki, 

minimnya lampu penerangan membuat pejalan kaki merasa tidak aman saat melewati segmen 

C3 ini. 
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Tabel 4.23 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen C zona 3 
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Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen C4 didominasi oleh sektor komersial, fasum masjid dan informal. 

Waktu aktif bangunan dari pagi hari pukul 06.00 hingga pukul 22.00 pada malam hari. 

- Tidak dapat fasilitas jalur pejalan kaki yang memadai pada Segmen C4. 

- Aktivitas pejalan kaki paling banyak ditemukan dari pagi hari pukul 06.00 hingga pukul 21.00 

pada malam hari. 

Analisis 

- Intensitas pejalan kaki terlihat ramai dari pagi hingga malam hari di dalam segmen C4 

dikarenakan area ini terletak dekat dengan pintu masuk Fakultas Pertanian Kampus Universitas 

Brawijaya. 

- Walaupun tidak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai, minim terdapat lampu penerangan 

aktivitas pejalan kaki sangat ramai sepanjang hari baik hari kerja maupun hari libur 

dikarenakan pada segmen C4 ini banyak terdapat activity support berupa bangunan komersial 

yang menjual berbagai kebutuhan perlengkapan kuliah dan sehari-hari mahasiswa. 
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Tabel 4.24 Analisis Aktivitas Pejalan Kaki Segmen C zona 4 
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Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki didominasi mahasiswa pagi hingga malam hari. Sirkulasi pejalan kaki 

didominasi menuju masjid, Jl. Sumbersari gang III, dan pintu masuk samping Kampus UB. 

- Sirkulasi pejalan kaki ke arah utara cenderung sepi. Sirkulasi pejalan kaki banyak terhalang 

oleh aktivitas di sekitar Segmen C4, dan keberadaan aktivitas angkot. Sirkulasi pejalan kaki 

yang menyeberang jalan sangat tinggi. 

Analisis 

- Banyak aktivitas di sekitar Segmen C4 yang menghalangi kegiatan berjalan para pejalan kaki 

seperti kegiatan bongkar-muat barang, aktivitas parkir kendaraan, adanya lapak PKL, dan 

aktivitas angkot menurunkan penumpang. Aktivitas ini menghalangi ruang gerak pejalan kaki 

hingga memakan badan jalan sehingga alur sirkulasi pejalan terlihat tidak menerus dan banyak 

memotong jalur jalan lain atau dengan menyeberang jalan sebagai alternatif berjalan. 

- Pejalan kaki yang melakukan aktivitas menyeberang jalan menetap disatu titik karena pada 

titik ini adalah rute yang paling mempersingkat waktu berjalan. Tidak terdapat marka khusus 

bagi penyeberang jalan sehingga dapat membahayakan pejalan kaki. 
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Tabel 4.25 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen C zona 4 
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Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen D1 didominasi oleh sektor komersial, informal, serta rumah 

tinggal. Waktu aktif bangunan dari pagi hari pukul 09.00 hingga pukul 21.00 pada malam hari. 

- Fasilitas jalur pejalan kaki hanya terdapat pada sebagian kecil sisi barat Jl. Sumbersari menuju 

segmen C4 dengan dimensi panjang sekitar 20 meter dan lebar sekitar 1 meter. 

- Aktivitas pejalan kaki paling banyak ditemukan di area komersial dan informal dari pagi hari 

pukul 08.00 hingga pukul 18.00 pada sore hari. 

Analisis 

- Aktivitas pejalan kaki termasuk rendah pada saat siang hari dan tidak terlihat saat malam hari 

hal ini diakibatkan minimnya lampu penerangan jalan di jalur pejalan kaki serta kurangnya 

activity support yang aktif pada malam hari sehingga pejalan kaki merasa tidak aman. Kegiatan 

menyeberang jalan oleh pejalan kaki tidak terlihat saat malam hari dikarenakan jalan yang 

begitu padat dengan kendaraan bermotor. 

- Kegiatan pejalan kaki pada sektor komersial tidak begitu ramai dikarenakan pejalan kaki hanya 

lewat dan tujuan berjalan hanya menuju pintu masuk samping Kampus UB pada Segmen C4. 
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Tabel 4.26 Analisis Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D zona 1 
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Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki dalam segmen D1 didominasi mahasiswa dan masyarakat umum pada 

pagi hingga sore hari. Sirkulasi pejalan kaki didominasi menuju Segmen C4 dan area komersal 

pada segmen D1 ini. Sirkulasi pejalan kaki terlihat cukup ramai pada area sekitar jalur pejalan 

kaki baik di sisi timur maupun pada sisi barat Jl. Gajayana. 

- Sirkulasi pejalan kaki ke arah selatan cenderung sepi. Sirkulasi pejalan kaki pada Segmen D1 

sebagian besar banyak terhalang oleh keberadaan aktivitas parkir, angkot ngetem, dan 

keberadaan PKL. Sirkulasi pejalan kaki yang menyeberang jalan juga termasuk tinggi. 

Analisis 

- Banyak aktivitas di sekitar Segmen D1 yang menghalangi kegiatan berjalan para pejalan kaki 

seperti kegiatan bongkar-muat barang, aktivitas parkir kendaraan, adanya lapak PKL, dan 

aktivitas angkot menurunkan penumpang. Aktivitas ini menghalangi ruang gerak pejalan kaki 

hingga memakan badan jalan sehingga alur sirkulasi pejalan terlihat tidak menerus dan banyak 

memotong jalur jalan lain sebagai alternatif berjalan. 

  

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen D zona 1 

(segmen D1) 

Tabel 4.27 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen D zona 1 
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Segmen D Zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen D2 didominasi oleh sektor komersial, serta rumah tinggal. 

Waktu aktif bangunan dari pagi hari pukul 09.00 hingga pukul 20.00 pada malam hari. Waktu 

aktif kegiatan pejalan kaki dalam segmen D2 dimulai dari pagi hari 07.00 hingga pukul 18.00 

pada sore hari. 

- Tidak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai pada segmen D2 ini. 

- Kegiatan pejalan kaki pada segmen D2 ini paling banyak terlihat menuju area komersial seperti 

toko jus dan jasa isi ulang air minum. Kegiatan pejalan kaki pada segmen D2 ini lebih banyak 

hanya lewat saja baik menuju Segmen D1 maupun D3. Kegiatan penyeberangan jalan juga 

tidak terlihat pada pada segmen D2 ini. 

Analisis 

- Aktivitas pejalan kaki hanya terlihat pada siang hingga sore hari hal ini diakibatkan tidak 

adanya jalur pejalan kaki yang memadai serta minimnya lampu penerangan jalan di jalur 

pejalan kaki sehingga pejalan kaki merasa tidak aman. Selain itu keberagaman aktivitas pada 

segmen D2 ini juga tidak banyak dan seatraktif pada segmen D1. 

  

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen D zona 1 

(segmen D1) 

Tabel 4.28 Analisis Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D zona 2 
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Segmen D Zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki pada segmen D2 didominasi masyarakat umum dan mahasiswa pada 

pagi dan sore hari. Sirkulasi pejalan kaki didominasi menuju segmen D3 maupun segmen D1. 

- Sirkulasi pejalan kaki apda segmen D1 terlihat sepi. Sirkulasi pejalan kaki banyak terhalang 

oleh kegiatan bongkar-muat barang, aktivitas parkir, aktivitas angkot dan keberadaan perabot 

jalan seperti vegetasi. Sirkulasi pejalan kaki yang menyeberang jalan tidak ada. 

Analisis 

- Banyak aktivitas di sekitar Segmen D2 yang menghalangi kegiatan berjalan para pejalan kaki 

seperti kegiatan bongkar-muat barang, aktivitas parkir kendaraan, aktivitas angkot 

menurunkan penumpang dan keberadaan vegetasi. Aktivitas ini menghalangi ruang gerak 

pejalan kaki hingga memakan badan jalan sehingga alur sirkulasi pejalan terlihat tidak menerus 

dan banyak memotong jalur jalan lain sebagai alternatif berjalan. Terlihat pula pejalan kaki 

memilih ruang jalan yang lebih sepi walaupun tidak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai 

dikarenakan dapat mempersingkat waktu. 

- Pejalan kaki yang melakukan aktivitas menyeberang jalan tidak terlihat dikarenakan lalu lintas 

kendaraan bermotor yang melewati jalan pada Segmen D2 ini berkecepatan tinggi sehingga 

dapat membahayakan pejalan kaki. 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen D zona 1 

(segmen D1) 

Tabel 4.29 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen D zona 2 
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Segmen D Zona 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen D3 didominasi oleh sektor komersial. Waktu aktif bangunan 

dari pagi hari pukul 08.00 hingga pukul 20.00 pada malam hari. Waktu aktif kegiatan pejalan 

kaki dalam segmen D3 dimulai dari pagi hari 07.00 hingga pukul 18.00 pada sore hari. 

- Tidak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai pada segmen D3 ini. 

- Kegiatan pejalan kaki pada segmen D3 ini paling banyak terlihat pada area komersial seperti 

toko bangunna dan jasa fotokopi. Kegiatan pejalan kaki pada segmen D3 ini lebih banyak 

hanya lewat saja menuju Segmen D4. Kegiatan penyeberangan jalan juga tidak terlihat pada 

pada segmen D3 ini. 

Analisis 

- Aktivitas pejalan kaki hanya terlihat pada siang hingga sore hari pada sisi barat Jl. Sumbersari 

hal ini diakibatkan tidak adanya jalur pejalan kaki yang memadai serta minimnya lampu 

penerangan jalan di jalur pejalan kaki sehingga pejalan kaki merasa tidak aman. Selain itu 

keberagaman aktivitas dan jenis activity support pada segmen D3 ini juga tidak banyak dan 

seatraktif pada segmen D4. 

  

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen D zona 3 

(segmen D3) 

Tabel 4.30 Analisis Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D zona 3 
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Segmen D Zona 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki pada segmen D3 didominasi masyarakat umum dan mahasiswa pada 

pagi dan sore hari. Sirkulasi pejalan kaki didominasi menuju segmen D4 maupun segmen D2. 

Sirkulasi pejalan kaki pada segmen D3 terlihat cenderung sepi. 

- Sirkulasi pejalan kaki banyak terhalang oleh aktivitas parkir, dan keberadaan perabot jalan. 

Sirkulasi pejalan kaki yang menyeberang jalan tidak ada. 

Analisis 

- Banyak aktivitas parkir kendaraan bermotor di sekitar Segmen D3 yang menghalangi kegiatan 

berjalan para pejalan kaki dalam jalur pejalan kaki dikarenakan tidak tersedianya ruang parkir 

oleh penyedia kegiatan komersial. Aktivitas parkir ini menghalangi ruang gerak pejalan kaki 

dalam raung jalan sehingga pejalan kaki harus menghindar dan memilih berjalan pada badan 

jalan sehingga alur sirkulasi pejalan terlihat tidak menerus dan dapat membahayakan pejalan 

kaki. 

- Aktivitas pejalan kaki terlihat pada saat siang hari terutama pada sisi barat Jl. Sumbersari dan 

hampir tak terlihat saat malam hari, terlihat pejalan kaki memilih ruang jalan yang lebih sepi 

walaupun tidak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai dikarenakan dapat mempersingkat 

waktu berjalan. 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen D zona 3 

(segmen D3) 

Tabel 4.31 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen D zona 3 
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Segmen D Zona 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Fungsi bangunan dalam Segmen D4 didominasi oleh sektor komersial. Waktu aktif bangunan 

dari pagi hari pukul 07.00 hingga pukul 20.00 pada malam hari terdapat lapak PKL yang aktif 

hingga waktu dini hari. Waktu aktif kegiatan pejalan kaki dalam segmen D4 dimulai dari pagi 

hari 06.00 hingga pukul 18.00 pada sore hari 

- Tidak terdapat jalur pejalan kaki yang memadai pada segmen D4 ini. Namun terdapat jalur 

khusus penyeberangan yang terletak pada seberang bangunan warung mie ayam 

- Kegiatan pejalan kaki pada segmen D4 ini paling banyak terlihat pada area komersial seperti 

warung makan, toko bunga dan jasa fotokopi. Kegiatan pejalan kaki pada segmen D4 terlihat 

padat pada area toko bunga. Kegiatan penyeberangan jalan sangat tinggi pada segmen D4 ini. 

Analisis 

- Aktivitas pejalan kaki sangat ramai pada saat siang hari namun sepi saat malam hari 

diakibatkan minimnya lampu penerangan jalan di jalur pejalan kaki dan tidak terdapat marka 

pemandu khusus bagi penyeberang jalan sehingga pejalan kaki merasa tidak aman. 

  

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen D zona 3 

(segmen D3) 

Tabel 4.32 Analisis Aktivitas Pejalan Kaki Segmen D zona 4 
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Segmen D Zona 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kondisi Eksisting 

- Kategori pejalan kaki didominasi masyarakat umum dan mahasiswa dari pagi hingga sore hari. 

Sirkulasi pejalan kaki mendominasi pada menuju pintu masuk utama Kampus UB, warung 

makan, dan toko bunga. Sirkulasi pejalan kaki terlihat padat pada ketiga area bangunan ini. 

Sirkulasi pejalan kaki banyak terhalang oleh angkot ngetem, aktivitas parkir dan keberadaan 

perabot jalan. Sirkulasi pejalan kaki yang menyeberang jalan sangat tinggi 

- Pejalan kaki banyak terlihat berjalan pada sisi barat maupun sisi timu Jl. Sumbersari. 

Analisis 

- Aktivitas pejalan kaki banyak terlihat saat pagi hingga sore hari akibat adanya akses menuju 

sarana pendidikan Kampus UB dan area komersial dia sekitarnya, aktivitas pejalan kaki sepi 

saat malam hari diakibatkan minimnya lampu penerangan jalan dan kondisi jalur pejalan kaki 

yang tidak memadai. 

- Walaupun terdapat jalur khusus penyeberangan jalan, pejalan kaki lebih memilih memotong 

jalan dan jalan yang menerus dengan menyeberang jalan tidak pada jalur yang telah disediakan 

dikarenakan rute yang harus memutar. 

 
 

Keyplan       

Jl. Gajayana 

Keyplan 

Segmen D zona 3 

(segmen D3) 

Tabel 4.33 Analisis Aktivitas Sirkulasi Segmen D zona 4 
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4.5 Sintesis Hubungan Jalur Pejalan Kaki dan Activity support 

     Sintesis hubungan jalur pejalan kaki dan activity support bertujuan sebagai 

pemecahan masalah yang terjadi setelah melakukan analisis pada sub-bab sebelumnya. 

Pembahasan dalam sintesis memberikan beberapa solusi alternatif untuk menjawab setiap 

masalah yang terjadi dan diterapkan pada seluruh jalur pejalan kaki di sepanjang koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana. Dari pembahasan analisis disimpulkan bahwa hubungan jalur 

pejalan kaki dan activity support yang terjadi saling terkait dengan aktivitas pejalan kaki dan 

kondisi ruang pejalan kaki yang ada. Adapun pemanfaatan ruang jalur pejalan kaki baik di 

dalam maupun disekitar jalur pejalan kaki oleh activity support juga menjadi sarana 

pendukung bagi pejalan kaki untuk melakukan kegiatan active engagement maupun passive 

engagement. Activity support yang berada di dalam maupun di sekitar jalur pejalan kaki dapat 

menjadi daya tarik atau memberikan masalah bagi kegiatan pejalan kaki. Pembahasan 

sintesis aktivitas hubungan jalur pejalan kaki dan activity support dilakukan sesuai variabel 

yang telah dianalisis seperti pada sub-bab sebelumnya. 

4.5.1 Sintesis jalur pejalan kaki dalam Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

     Pembahasan sintesis jalur pejalan kaki yang dilakukan terdiri atas aspek 

arsitektural yaitu desain jalur pejalan kaki, fasilitas pendukung pada jalur pejalan kaki, 

sirkulasi pada jalur pejalan kaki, dan pemanfaatan ruang pada jalur pejalan kaki yang dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Desain jalur pejalan kaki, 

     Pembahasan sintesis aspek desain jalur pejalan kaki terdiri atas dua variabel 

yaitu dimensi lebar jalur pejalan kaki, dan material pada jalur pejalan kaki. 

Hasil simpulan analisis variabel desain jalur pejalan kaki pada koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana adalah sebagian besar dimensi lebar, keberadaan 

fasilitas pendukung dan sirkulasi pejalan kaki pada jalur pejalan kaki belum 

memadai dan memudahkan bagi pejalan kaki. Sintesis masing-masing variabel 

dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Dimensi jalur pejalan kaki, 

     Dimensi lebar jalur pejalan kaki pada koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana belum sesuai dengan regulasi dalam Permen PU no. 3 tahun 

2014 dan Kemenhub (1993). Dimensi lebar jalur pejalan kaki masih 

kurang dari standar minimal 1,5 meter. Perlu adanya peningkatan dimensi 

lebar jalur pejalan kaki sesuai dengan ruang gerak pejalan kaki 

berdasarkan dimensi tubuh manusia yang memadai (sesuai dalam regulasi 
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Permen PU no. 3 tahun 2014) dengan melakukan pelebaran jalur pejalan 

kaki. Selain itu perlu juga memperbanyak jalur pejalan kaki yang memadai 

pada area yang belum terdapat pejalan kaki seperti pada semua segmen 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana agar pejalan kaki dapat merasa 

nyaman dan aman saat melakukan kegiatan berjalan. 

 

b. Material pada jalur pejalan kaki, 

     Penggunaan material pada jalur pejalan pada koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana sudah sesuai dengan standar regulasi dalam Permen PU no. 3 

tahun 2014 dan dalam teori Carmona, et al. (2003). Perlu adanya 

penggantian material pada jalur pejalan kaki yang masih menggunakan 

material cor beton dengan menggantinya menggunakan blok paving yang 

mudah menyerap air, atau dengan material penutup lantai yang memiliki 

permukaan kasar agar pejalan kaki merasa aman saat melakukan kegiatan 

berjalan saat musim hujan dan pada malam hari. 

 

2. Fasilitas pendukung jalur pejalan kaki, 

     Pembahasan sintesis aspek fasilitas pendukung jalur pejalan kaki terdiri 

atas dua variabel utama yaitu perabot dalam jalur pejalan kaki dan 

penyeberangan jalan. Hasil simpulan analisis variabel fasilitas pendukung 

jalur pejalan kaki pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana adalah sebagian 

besar fasilitas pendukung memenuhi standar dan regulasi pemerintah, hanya 

saja persebarannya belum rata dan memudahkan bagi pejalan kaki. Sintesis 

masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Perabot dalam jalur pejalan kaki, 

     Berikut adalah beberapa sintesis mengenai perabot dalam jalur pejalan 

kaki pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. 

 Lampu Penerangan, 

     Persebaran lampu penerangan dalam jalur pejalan kaki pada 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana sudah sesuai dengan ketentuan 

regulasi pemerintah dalam Permen PU no. 3 tahun 2014, namun 

kondisi pencahayaan pada lampu penerangan hanya mencakup 

beberapa meter saja. Jumlah lampu penerangan khusus jalur 

pejalan kaki juga belum memadai dan masih menyatu dengan 
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lampu penerangan jalan raya. Perlu adanya penambahan lampu 

penerangan khusus untuk jalur pejalan kaki yang ditempatkan pada 

area-area yang belum terdapat lampu. Lampu penerangan khusus 

pejalan kaki disesuaikan dengan tingginya jumlah dan waktu aktif 

pejalan kaki yang memadai dengan tingkat pencahayaan yang 

sesuai, tidak silau dan memakai warna lampu yang tidak temaram. 

Hal ini berguna untuk memudahkan pejalan kaki untuk melihat 

pada saat berjalan terutama pada malam hari, serta mengarahkan 

pejalan kaki menuju jalur yang benar. 

 

 Vegetasi, 

     Kondisi persebaran vegetasi baik di dalam maupun di sekitar 

jalur pejalan kaki pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana sudah 

sesuai dengan ketentuan regulasi dalam Permen PU no. 3 tahun 

2014 dan Perda Kota Malang no. 4 tahun 2011. Perletakkan 

vegetasi masih belum memperhitungkan jalur pejalan kaki sekitar, 

banyak jalur pejalan kaki yang rusak akibat akar vegetasi dan 

perletakkan vegetasi menghalangi kegiatan berjalan pejalan kaki. 

Perlu dilakukan pembenahan pada jalur pejalan kaki seperti 

peninggian jalur pejalan kaki dengan menutup/menimbun, 

menghalang akar, atau memindahkan vegetasi agar tidak keluar 

dan merusak jalur pejalan kaki. Perlu mengganti vegetasi yang 

mengganggu sirkulasi dalam jalur pejalan kaki dengan jenis yang 

lebih mudah dirawat. 

 

 Signages, 

     Signages untuk pejalan kaki pada koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana masih belum sesuai dengan regulasi dalam Permen PU 

no. 3 tahun 2014 dan pedoman standar Queensland Government 

(2007). Signages untuk informasi pejalan kaki masih terbatas dan 

letak persebaran signages belum mudah dilihat bagi pejalan kaki 

banyak signages yang terhalang vegetasi, papan iklan, dan terkena 

vandalisme. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana 
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signages yang memadai untuk pejalan kaki seperti petunjuk untuk 

area naik-turun transaportasi umum, penunjuk arah dan menuju 

fasilitas serta tempat-tempat umum. 

 

b. Penyeberangan jalan, 

     Fasilitas penyeberangan jalan untuk pejalan kaki pada koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana masih belum sesuai dengan regulasi dalam 

Kemenhub (1993) dan Perda Kota Malang tahun 2014. Sarana dan 

prasarana penyeberangan jalan masih sulit dijangkau oleh pejalan kaki 

karena terletak jauh dari pusat kegiatan umum dan tidak menerus. 

Walaupun sarana dan prasarana sudah cukup memadai namun kondisi 

garis/ penanda jalur penyeberangan perlu dibenahi kembali agar lebih jelas 

bagi penyeberang jalan karena warna cat pada garis/ penanda jalur 

penyeberangan sebagian besar telah pudar/ hilang. Selain itu perlu adanya 

peningkatan dengan penambahan lokasi penyeberangan jalan pada pusat 

kegiatan umum yang mudah terlihat, dijangkau dan menerus dari titik 

lokasi satu ke titik lainnya dimana terdapat intensitas pejalan kaki yang 

tinggi. Pemberian signage dan lampu isyarat serta penerangan khusus 

untuk penyeberangan jalan yang jelas seperti penyeberangan pelikan 

sesuai dalam regulasi Permen PU no. 3 tahun 2014, dan mudah terlihat 

pada malam hari untuk memudahkan pejalan kaki yang melakukan 

kegiatan menyeberang pada pada malam hari. 

 

3. Sirkulasi pada jalur pejalan kaki, 

     Pembahasan sintesis aspek sirkulasi jalur pejalan kaki terdiri dari variabel 

aksesibilitas jalur pejalan kaki. Hasil simpulan analisis variabel sirkulasi pada 

jalur pejalan kaki adalah sebagian besar sirkulasi pada jalur pejalan kaki pada 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana tidak menerus menuju area dan lingkungan 

sekitar, serta sirkulasi pada jalur pejalan kaki tidak mudah diakses bagi pejalan 

kaki yang menderita disabilitas fisik, anak-anak, maupun orang tau akibat 

kondisi jalur pejalan kaki yang tidak memadai. Berdasarkan Permen PU no. 3 

tahun 2014, jalur pejalan kaki perlu dibuat menerus dan aksesibel agar pejalan 

kaki tidak merasa kesulitan saat berjalan. Jalur pejalan kaki perlu diberi 

penambahan jalur pemandu baik menuju jalur pejalan kaki, dalam jalur pejalan 
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kaki, atau menuju jalur penyeberangan. Penambahan ramp dengan kemiringan 

tidak curam, dan penambahan handrail untuk membantu dan memudahkan 

akses pejalan kaki yang menderita disabilitas fisik, anak-anak, dan orang tua. 

 

4. Pemanfaatan ruang pada jalur pejalan kaki, 

     Pembahasan sintesis aspek pemanfaatan ruang pada jalur pejalan kaki terdiri 

dari variabel kegiatan dalam jalur pejalan kaki. Hasil simpulan analisis variabel 

kegiatan dalam jalur pejalan kaki adalah sebagian besar pemanfaatan ruang 

pada jalur pejalan kaki dimanfaatkan untuk aktivitas Pedagang Kaki Lima 

(PKL), dan aktivitas parkir kendaraan bermotor baik penumpang maupun 

barang. Adanya aktivitas pemanfaatan ruang pada jalur pejalan kaki ini 

menghalangi sirkulasi pejalan kaki ketika melakukan kegiatan berjalan dalam 

jalur tersebut. Untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki, 

perlu pemasangan tanda khusus seperti bollard yang menandai batas antara 

jalur pengguna kendaraan bermotor dan jalur untuk pejalan kaki. Perlu 

pemberian/ penataan area khusus PKL dengan tanda batas tertentu agar tidak 

menghalangi kegiatan pejalan kaki. 

 

4.5.2 Sintesis activity support dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

     Pembahasan sintesis aspek activity support yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini terdiri atas variabel elemen pendukung yaitu sirkulasi activity support, parkir, signages 

(tata informasi), serta variabel kegiatan pendukung yaitu jenis kegiatan, dan elemen 

pembentuk kegiatan yang dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Sirkulasi activity support, 

     Hasil simpulan pembahasan analisis variabel sirkulasi activity support pada 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana adalah akses sirkulasi activity support 

mudah dijangkau oleh pejalan kaki dan terletak dekat dengan bangunan dan 

lingkungan sekitar. Perletakkan activity support sudah tertata dengan baik 

namun masih terdapat beberapa activity support yang masih menghalangi 

kegiatan jalur pejalan kaki. Perlu pemberian/ penataan area khusus activity 

support dengan tanda batas tertentu seperti penggunaan bollards agar tidak 

menghalangi kegiatan pejalan kaki. 
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2. Parkir, 

     Hasil simpulan pembahasan analisis variabel parkir pada koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana adalah aktivitas parkir masih belum sesuai dengan 

ketentuan pemerintah. Jumlah kantong sarana untuk parkir belum memadai 

sehingga pengguna kendaraan memilih parkir on-street. Hal ini 

mengakibatkan pandangan pejalan kaki menjadi terganggu dan menghalangi 

kenyamanan saat melakukan kegiatan berjalan. Berdasarkan regulasi Dishub 

Kota Malang 2016, penyedia sektor komersial-jasa pada koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana baiknya perlu menyediakan ruang untuk parkir off-

street khusus agar pejalan kaki dapat berjalan tanpa halangan. Perlu pemberian 

tanda batas tertentu antara jalur pejalan kaki dan area kantong parkir seperti 

penggunaan pagar pembatas (bollards) dan vegetasi agar tidak menghalangi 

kegiatan pejalan kaki. 

 

3. Signages (tata informasi), 

     Hasil simpulan pembahasan analisis variabel signages pada koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana adalah semua signages sudah sesuai dengan standar dan 

teori. Signages berfungsi dengan baik sebagai fasilitas informasi yang 

mengarahkan dan menunjukkan ke suatu tempat bagi kegiatan pejalan kaki. 

Hanya saja masih terdapat signages portabel yang diletakkan pada jalur pejalan 

kaki sehingga menghalangi sirkulasi pejalan kaki. Sesuai dengan standar 

regulasi Queensland Government (2007) signages pada koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana perlu diberi aturan pembatasan penataan seperti 

menentukan bentuk tampilan signages khusus untuk menandakan masing-

masing area bangunan komersial, area bangunan jasa, fasilitas umum, dan area 

sektor informal dengan warna tertentu agar mudah dikenali pejalan kaki. 

 

4. Jenis Kegiatan, 

     Hasil simpulan pembahasan analisis variabel jenis kegiatan pada koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana adalah keberlangsungan kegiatan sangat beragam 

dan keberadaan sarana prasarana yang terjadi dikarenakan keberadaan fungsi 

bangunan pada masing-masing segmen koridor jalan. Pembahasan sintesis 

variabel jenis kegiatan sekitar jalur pejalan kaki indikatornya dibedakan 

menjadi dua yaitu dijelaskan pada halaman berikut: 
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a. Active engagement, 

     Sebagian besar jenis kegiatan active engagement pejalan kaki yang 

mendominasi pada Jalan Sumbersari-Gajayana adalah kegiatan berbelanja 

termasuk berbelanja di toko, belanja di kaki lima (PKL), dan berbelanja di 

resto/kafe makanan yang jenis kegiatan belanjanya menyesuaikan dengan 

keberadaan fungsi bangunan dan pusat kegiatan sekitar yang paling 

mendominasi. Perlu adanya informasi seperti signages khusus yang 

memudahkan dan mengarahkan pejalan kaki menuju area dan bangunan 

mana saja yang menjual komoditas niaga yang sejenis. 

 

b. Passive engagement, 

     Jenis kegiatan passive engagement pejalan kaki yang mendominasi 

pada Jalan Sumbersari-Gajayana adalah kegiatan berjalan, kegiatan 

menyeberang jalan, kegiatan berdiri menunggu angkutan umum (angkot), 

dan kegiatan parkir kendaraan motor. Selain ruang berjalan pada jalur 

pejalan kaki, tidak dapat sarana pendukung kegiatan passive engagement 

pejalan kaki yang memadai pada semua segmen Jalan Sumbersari-

Gajayana. Perlu pemberian sarana bagi seluruh kegiatan passive 

engagement agar memudahkan bagi pejalan kaki dan tidak mengganggu 

kegiatan pejalan kaki lain seperti pemberian area khusus untuk tempat 

naik-turun angkutan umum yang memadai, diletakkan pada area-area 

dekat pintu masuk pusat kegiatan umum sehingga mudah dijangkau dan 

nyaman serta disesuaikan dengan intensitas jumlah pejalan kaki yang 

memerlukan. Perlunya pemberian area khusus untuk parkir kendaraan 

bermotor secara off-street atau on-street yang tidak memanfaatkan 

sebagian jalur pejalan kaki bagi pengguna yang ingin beralih untuk 

melakukan kegiatan berjalan yang dapat menampung jumlah kendaraan 

yang memadai. Perlu sarana dan prasarana yang ditujukan untuk kegiatan 

relaksasi bagi pejalan kaki dan yang memiliki keterbatasan fisik (penderita 

disabilitas), anak-anak, dan orang tua seperti area duduk yang memadai 

dengan dilengkapi vegetasi dekoratif, dan peneduh dan lampu penerangan 

dengan tingkat pencahayaan yang memadai pada malam hari. 
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5. Elemen Pembentuk kegiatan, 

     Hasil simpulan pembahasan analisis variabel elemen pembentuk kegiatan 

yang terdapat pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana adalah sebagian besar 

sudah mendukung kegiatan yang ada, namun masih terdapat sarana kegiatan 

yang belum tersedia akibat intensitas kegiatan pejalan kaki yang rendah. 

Pembahasan sintesis variabel elemen pembentuk kegiatan sekitar jalur pejalan 

kaki indikatornya dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut: 

a. Elemen fixed, 

     Sebagian besar fungsi elemen fixed dalam koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana sudah sesuai dengan teori yang berlaku. Perlu 

penambahan elemen fixed vegetasi pada jalur pejalan kaki yang tidak 

terdapat vegetasi yang berfungsi sebagai peneduh, ornamen, serta 

barrier dari lalu lintas kendaraan. Perlu penambahan elemen fixed 

lampu penerangan pada malam hari yang tidak hanya berfungsi 

sebagai penerangan namun juga sebagai lampu isyarat pemandu untuk 

melakukan kegiatan berjalan dan menyeberang jalan yang dapat 

memudahkan kegiatan pejalan kaki pada malam hari. 

 

b. Elemen semi-fixed, 

     Keberadaan elemen semi-fixed di sekitar jalur pejalan kaki dalam 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana sudah mendukung kegiatan 

pejalan kaki. Diperlukan perlengkapan sarana dan prasarana yang 

dapat mendukung keberadaan pedagang kaki lima (PKL) seperti 

tempat sampah yang memadai untuk menjaga kebersihan di sekitar 

jalur pejalan kaki. Perlu perletakkan signages khusus yang informatif 

dan pemberian pagar pembatas bagi pengguna kendaraan bermotor 

disepanjang jalur pejalan kaki dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana agar tidak terjadi penyalahgunaan jalur pejalan kaki sebagai 

perlintasan kendaraan bermotor yang dapat membahayakan pejalan 

kaki. 
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c. Elemen non-fixed, 

     Sarana pendukung untuk elemen non-fixed pada jalur pejalan kaki 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana hanya terbatas jalur pejalan kaki 

saja. Tidak tersedia sarana/ fasilitas seperti perabot pendukung 

kegiatan yang memadai lainnya. Activity support berupa area 

perdagangan-jasa sudah cukup mendukung kegiatan pejalan kaki 

untuk melakukan kegiatan istirahat sejenak. Jalur pejalan kaki pada 

segmen D tidak terdapat activity support yang mendukung kegiatan 

istirahat sejenak para pejalan kaki di area ini, dikarenakan sebagian 

besar area komersial pada segmen D adalah berupa jasa sehingga tidak 

terdapat activity support yang menarik perhatian pejalan kaki dan 

membuat keberadaan pejalan kaki pada segmen D tidak sebanyak pada 

Segmen A, Segmen B, maupun Segmen C. 

     Perlu meningkatka kualitas jalur pejalan kaki dengan menyediakan 

sarana dan prasarana perabot untuk relaksasi pada jalur pejalan kaki 

seperti area duduk, lampu penerangan dalam jalur pejalan kaki dengan 

model yang atraktif, menhias area sekitar jalur pejalan kaki dengan 

instalasi seni untuk menarik perhatian pejalan kaki dan dapat 

menghidupkan suasana yang menyenangkan, nyaman dan aman bagi 

pejalan kaki. 

 

     Pembahasan rangkuman hubungan jalur pejalan kaki dan activity support 

berdasarkan pada setiap variabel dalam Koridor Jalan Sumberari-Gajayana dapat 

dilihat pada penjelasan tabulasi pada halaman berikut: 
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Aspek   

Jalur Pejalan Kaki 

Variabel 

penelitian 
Analisis Sintesis Rekomendasi 

Desain  

Jalur Pejalan Kaki 

Dimensi Sebagian besar dimensi jalur pejalan kaki tidak sesuai regulasi, 

jalur terhalang oleh adanya jalur hijau dan perabot jalan seperti 

lampu penerangan jalan, tiang telepon, dan gardu listrik. 

Dimensi jalur pejalan kaki saling terkait dengan kenyamanan dan 

kemudahan kegiatan pejalan kaki. Dapat memperbanyak jalur 

pejalan kaki yang memadai pada area yang belum terdapat pejalan 

kaki seperti pada semua segmen koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

dilakukan perlebaran jalur pejalan kaki sesuai dengan standar 

dan aturan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait baik 

terfokus pada salah satu sisi koridor ataupun kedua sisi. 

Material Material yang digunakan pada jalur pejalan kaki sudah cukup aman 

digunakan untuk pejalan kaki menggunakan bahan dan material 

beton cor dan blok paving. 

Material jalur pejalan kaki saling berhubungan dengan keamanan 

dan kenyamanan kegiatan pejalan kaki. Penggantian material pada 

jalur pejalan kaki yang masih menggunakan material cor beton 

dengan menggantinya menggunakan bahan yang mudah menyerap 

air, atau dengan material penutup lantai yang memiliki permukaan 

kasar. 

Perlu pemakaian material traksi jalur pejalan kaki yang tidak 

licin dan memiliki permukaan rata. Pemberian warna dan tekstur 

tertentu untuk mempertegas marka jalur, batas atau zona tertentu 

dan memudahkan bagi penyandang tunanetra, dan keamanan 

pejalan kaki. 

Fasilitas pendukung 

jalur pejalan kaki 

Perabot dalam 

Jalur Pejalan kaki 

Banyak perletakkan perabot mengganggu alur pejalan kaki, 

membingungkan pejalan kaki, dan menghalangi pandangan jalur 

pejalan kaki. 

Perletakan lampu penerangan pada jalur pejalan kaki sudah 

memenuhi kriteria regulasi pemerintah. 

Perletakkan vegetasi pada koridor jalan diletakkan pada salah satu 

sisi jalan. Jenis vegetasi yang diletakkan adalah vegetasi besar yang 

berfungsi untuk peneduh. 

Banyak letak signages yang tidak terlihat seperti terhalang 

vegetasi, tertutup papan iklan, dan terkena vandalisme. 

Perabot dalam jalur pejalan kaki saling terkait dengan kenyamanan, 

kemudahan, dan keselamatan pejalan kaki. 

 Perlu adanya penambahan lampu penerangan khusus untuk jalur 

pejalan kaki yang ditempatkan pada area-area yang belum 

terdapat lampu. 

 Perlu mengganti vegetasi yang mengganggu sirkulasi dalam 

jalur pejalan kaki dengan jenis yang lebih mudah dirawat. 

 Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana signages yang 

memadai untuk pejalan kaki seperti petunjuk untuk area naik-

turun transaportasi umum, penunjuk arah dan menuju fasilitas 

serta tempat-tempat umum. 

 Penempatan vegetasi berupa tanaman perdu pada area jalur 

pejalan kaki yang tidak terdapat vegetasi yang berfungsi 

sebagai pembatas ruang antara jalan raya dengan jalur 

pejalan kaki dan visual barrier serta memberi kemanan 

pejalan kaki dengan jalan raya. Tinggi maksimum tanaman 

perdu tidak lebih dari 2 meter. 

 Penempatan lampu jalan khusus untuk jalur pejalan kaki 

pada area-area jalur pejalan kaki yang minim pencahayaan 

pada malam hari dengan tingkat iluminasi pencahayaan 

lampu yang tidak menganggu penglihatan pejalan kaki. 

Penyeberangan 

Jalan 

Kondisi jalur penyeberangan belum sesuai dengan kriteria regulasi, 

tanda marka jalur yang tidak jelas/ hilang dan marka isyarat 

penyeberangan jalan terhalang oleh perabot jalan dan vegetasi, dan 

jumlah penyeberangan jalan tidak berada di semua segmen jalan. 

Penyeberangan jalan berkaitan erat dengan memudahkan pejalan 

kaki untuk menjangkau ke tempat, fasilitas, dan activity support 

dalam area lain. Penyeberangan jalan yang tidak memadai perlu 

ditambah dan dibenahi. 

 Mempertegas warna marking untuk zebra cross agar dapat 

terlihat jelas baik pada waktu siang maupun malam hari. 

 Rambu untuk area penyeberangan jalan dilengkapi dengan 

marka kejut untuk memperlambat kecepatan kendaran 

bermotor. 

 Penempatan marka pengarah khusus menuju area 

penyeberangan pada jalur pejalan kaki dengan jarak yang 

mudah dijangkau pada area-area pusat kegiatan umum.. 

Sirkulasi 

jalur pejalan kaki 

Aksesibilitas 

Jalur Pejalan Kaki 

Jalur pejalan kaki dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana tidak 

ramah bagi anak-anak, penderita disabilitas fisik, dan orang tua. 

Jalur pejalan kaki perlu dibuat menerus dan aksesibel agar pejalan 

kaki tidak merasa kesulitan dan mendukung semua kalangan pejalan 

kakisaat berjalan. Jalur pejalan kaki perlu diberi penambahan jalur 

pemandu baik menuju jalur pejalan kaki, dalam jalur pejalan kaki, 

atau menuju jalur penyeberangan. 

 Penambahan ramp yang dilengkapi dengan handrail pada 

jalur pejalan kaki yang diletakkan pada setiap area landai 

jalur pejalan kaki. 

 Membuat rute jalur pejalan kaki dengan bentuk yang lebih 

fleksibel dan dinamis untuk menghindari perabot jalan. 

Pemanfaatan ruang 

jalur pejalan kaki 

Kegiatan dalam 

Jalur Pejalan Kaki 

Kegiatan yang paling banyak terlihat memanfaatkan jalur pejalan 

kaki aktivitas pedagang kaki lima (PKL), dan aktivitas parkir 

kendaraan bermotor oleh kendaraan motor. Masih banyak aktivitas 

parkir motor dan keberadaan aktivitas PKL yang menghalangi 

kegiatan berjalan pejalan kaki. 

Adanya aktivitas pemanfaatan ruang pada jalur pejalan kaki 

berkaitan dengan hal-hal yang menarik perhatian pejalan kaki dalam 

ketika berjalan dalam jalur pejalan kaki. Perlu pemberian/ penataan 

area khusus PKL dengan tanda batas tertentu agar tidak menghalangi 

kegiatan pejalan kaki. 

 Penempatan pembatas jalan atau vertical gutter dengan 

ketinggian maksimal 20 cm pada tepi jalan antara batas jalur 

pejalan kaki dengan jalur kendaraan bermotor. 

 Penempatan bollards atau S Portal yang ramah bagi 

penyandang disabilitas yang berfungsi sebagai penghalang 

bagi kendaraan bermotor maupun menertibkan kebereadaan 

PKL masuk ke area jalur pejalan kaki 

 Pemberian shelter dan rambu penanda khusus untuk area 

pengangkutan penumpang yang menggunakan transportasi 

umum yang dilengkapi dengan informasi rute-rute angkutan 

umum. 

  

Tabel 4.31 Rangkuman Sintesis Analisis Rekomendasi 
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Aspek   

Activity support 

Variabel 

penelitian 
Analisis Sintesis Rekomendasi 

Activity support 

sekitar kawasan 

jalur pejalan kaki 

Sirkulasi Letak activity support sekitar jalur pejalan kaki pada Jl. 

Sumbersari-Gajayana sebagian besar berada sangat dekat dengan 

bangunan pusat kegiatan umum dan keberadaannya mudah 

dijangkau oleh pejalan kaki yang sedang berkegiatan dalam jalur 

pejalan kaki. 

Perletakkan activity support berkaitan dengan hal-hal yang menarik 

perhatian dan mendukung kegiatan pejalan kaki di sekitar jalur 

pejalan kaki. Letak activity support sudah tertata dengan baik namun 

masih terdapat beberapa activity support yang masih menghalangi 

kegiatan jalur pejalan kaki sehingga perlu pemberian/ penataan area 

khusus activity support dengan tanda batas tertentu 

Menyediakan lahan khusus untuk activity support seperti PKL 

dan diletakkan pada area-area yang dekat dengan pusat kegiatan 

umum dengan tema atraktif agar dapat meningkatkan jumlah 

pejalan kaki lebih banyak. 

Parkir Aktivitas parkir belum sesuai dengan ketentuan regulasi 

pemerintah. Banyak aktivitas parkir yang dilakukan ditempat yang 

tidak seharusnya baik jenis parkir penumpang maupun parkir 

barang muatan dan menghalangi pejalan kaki. 

Adanya aktivitas parkir on-street mengganggu kemudahan dan 

kelancaran pejalan kaki. Aktivitas parkir yang memakai dalam jalur 

pejalan kaki dapat merusak kondisi jalur pejalan kaki. Penyedia 

sektor komersial-jasa baiknya perlu menyediakan ruang untuk parkir 

off-street khusus agar pejalan kaki dapat berjalan tanpa halangan dan 

pemberian tanda batas tertentu antara jalur pejalan kaki dan area 

kantong parkir. 

Untuk parkir on-street perlu menandai area khusus parkir dengan 

marka khusus parkir dan untuk parkir off-street perlu disediakan 

area khusus parkir pada area yang cenderung sepi disepanjang 

koridor jalan yang mudah dijangkau dari akses pintu masuk 

bangunan dan area-area pusat kegiatan umum. 

Signages 

(Tata informasi) 

Semua signages dalam jalan sumbersari-gajayana sebagian besar 

sudah sesuai dengan standar dan teori. Signages tidak 

menggunakan tampilan grafis yang menyilaukan, dan mudah 

dikenali bagi pejalan kaki. Jenis signages berfungsi sebagai 

penarik perhatian, menunjukkan arah dan informasi fasilitas bagi 

pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor yang melewati 

jalan. 

Signages berfungsi dengan baik sebagai kemudahan fasilitas 

informasi yang mengarahkan dan menunjukkan ke suatu tempat bagi 

kegiatan pejalan kaki. perlu diberi aturan pembatasan penataan 

seperti menentukan bentuk tampilan signages khusus untuk 

menandakan masing-masing area bangunan komersial, area 

bangunan jasa, fasilitas umum, dan area sektor informal. 

Memasang area khusus pemasangan marka/iklan pada area 

perabot dalam jalur pejalan kaki sehingga tidak menghalangi 

sirkulasi pejalan kaki namun tetap menarik untuk dipandang.  

 

Jenis Kegiatan  Sebagian besar jenis kegiatan active engagement pejalan kaki 

yang terjadi pada Jalan Sumbersari-Gajayana adalah kegiatan 

berbelanja pada area komersial dan informal. Sebagian besar 

fungsi bangunan yang ada merupakan area perdagangan-jasa, 

dan dekat dengan area pendidikan sehingga banyak terdapat 

toko dan pedangan kaki lima (PKL) yang menjual barang 

niaga, makanan maupun bidang jasa. 

 Jenis kegiatan passive engagement pejalan kaki yang terlihat 

pada Jalan Sumbersari-Gajayana adalah kegiatan berjalan, 

kegiatan menyeberang jalan, kegiatan berdiri menunggu 

angkutan umum (angkot), dan kegiatan parkir kendaraan 

motor. Selain ruang berjalan pada jalur pejalan kaki, tidak 

dapat sarana pendukung kegiatan passive engagement pejalan 

kaki yang memadai pada semua segmen Jalan Sumbersari-

Gajayana. 

 Jenis kegiatan active engagement pejalan kaki yang dominan 

menyesuaikan dengan keberadaan fungsi bangunan dan pusat 

kegiatan sekitar kawasan yang paling mendominasi sehingga 

pejalan kaki memerlukan jalur pejalan kaki yang memadai untuk 

menjangkau area-area disekitar jalur pejalan kaki. 

 Jenis kegiatan passive engagement terkait dengan kenyamanan 

dan kemudahan kegiatan pejalan kaki. Diperlukan sarana dan 

prasarana. Perlunya sarana dan prasarana yang ditujukan untuk 

kegiatan relaksasi bagi pejalan kaki dan yang memiliki 

keterbatasan fisik (penderita disabilitas), anak-anak, dan orang 

tua. 

Meletakkan perabot jalur pejalan kaki dengan desain yang 

atraktif dan fungsional, menghias area sekitar jalur pejalan kaki 

dengan mural atau instalasi seni (public artwork) dengan gaya 

kontemporer untuk menarik perhatian para pejalan kaki 

Elemen 

Pembentuk 

Kegiatan 

 Sebagian besar fungsi elemen fixed dalam koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana sudah sesuai dengan teori yang berlaku. 

Elemen fixed vegetasi yang banyak terdapat pada semua 

segmen sampel penelitian berfungsi sebagai peneduh dan 

barrier bagi pejalan kaki. 

 Keberadaan elemen semi-fixed di sekitar jalur pejalan kaki 

dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana sudah mendukung 

kegiatan pejalan kaki. Elemen semi-fixed seperti lapak PKL 

banyak yang sudah tertata dan letaknya tidak langsung berada 

di dalam jalur pejalan kaki. Terdapat banyak kantong ruang 

parkir yang dapat dijadikan tempat untuk parkir kendaraan 

yang aman dan nyaman, hanya saja ruang parkirnya terbatas 

dibandingkan jumlah kendaraan yang melewati. 

 Sarana pendukung untuk elemen non-fixed jalur pejalan kaki 

pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana hanya terbatas jalur 

pejalan kaki saja. Tidak tersedia sarana/ fasilitas seperti 

perabot pendukung kegiatan yang memadai lainnya 

 Kelengkapan elemen fixed di sekitar jalur pejalan kaki terkait 

dengan kemudahan, dan penarik perhatian pejalan kaki dan 

activity support beragam lainnya guna meningkatkan vitality 

jalur pejalan kaki dalam kawasan koridor. 

 Kelengkapan elemen semi-fixed terkait dengan kemudahan dan 

kenyamanan sarana pendukung dalam jalur pejalan kaki baik 

untuk kegiatan pejalan kaki maupun activity support di sekitar 

jalur pejalan kaki. Diperlukan perlengkapan sarana dan 

prasarana yang dapat mendukung keberadaan PKL dan menata 

aktivitas parkir pada tempatnya agar tidak terjadi 

penyalahgunaan ruang jalur pejalan kaki dan menciptakan jalur 

pejalan kaki yang lebih terawat. 

 Kegiatan pejalan kaki menarik activity support untuk 

menyediakan kemudahan dan memberikan kenyamanan pejalan 

kaki yang berkegiatan sehari-hari di sekitar jalur pejalan kaki. 

Meletakkan area duduk dan beristirahat pada area jalur 

pejalan kaki yang lebih terbuka atau dekat dengan kanopi 

bangunan sekitar. 

 

 

Tabel 4.32 Rangkuman Sintesis Analisis Rekomendasi 
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4.6  Rekomendasi Jalur Pejalan kaki dalam Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana 

Jalur pejalan kaki pada Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana adalah sarana kegiatan bagi 

pejalan kaki yang melakukan kegiatan dalam kawasan ini. Sebagai fasilitas ruang publik, jalur 

pejalan kaki pada Koridor jalan Sumbersari-Gajayana harus dapat memenuhi dan 

menyesuaikan kebutuhan pejalan kaki yang menggunakannya serta dapat mewadahi potensi-

potensi pemanfaatan ruang yang terjadi baik positif maupun negatif sesuai dengan standar 

dan ketentuan yang ada. Berdasarkan tinjauan yang telah dibahas pada bab dua, rekomendasi 

yang dapat diterapkan dalam jalur pejalan kaki pada Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Desain Jalur Pejalan Kaki, 

Berisi mengenai hasil kesimpulan masing-masing kondisi eksisting desain jalur 

pejalan kaki setelah dilakukan pembahasan beserta rekomendasi yang diperlukan. 

 

Eksisting  Kondisi jalur pejalan kaki masih belum memadai, dimensi jalur pejalan kaki 

belum sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. 

 Permukaan jalur pejalan kaki tidak rata dan cenderung licin pada saat cuaca 

hujan. 

Rekomendasi  Perlu dilakukan perlebaran jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan 

aturan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait yaitu minimum 1,5 meter 

untuk ruang bebas jalur pejalan kaki satu arah dan minimum 2,5 meter untuk 

ruang bebas jalur pejalan kaki dua arah. Bila perlebaran jalur pejalan kaki 

pada kedua sisi jalan tidak memungkinan untuk diterapkan maka dapat 

berfokus melakukan perlebaran jalur pejalan kaki pada salah satu sisi jalan 

yang memiliki sempadan yang lebih panjang. 

 Perlu pemakaian material traksi jalur pejalan kaki yang tidak licin dan 

memiliki permukaan rata yaitu: aspal, beton, dan paving. Pemberian warna 

dan tekstur tertentu untuk mempertegas marka jalur, batas atau zona tertentu 

dan memudahkan bagi penyandang tunanetra. Rekomendasi jalur pejalan 

kaki dapat dilihat dalam gambar pada halaman berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.33 

Rekomendasi Desain Jalur Pejalan Kaki 
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2. Fasilitas Pendukung Jalur Pejalan Kaki, 

Berisi mengenai hasil kesimpulan masing-masing kondisi eksisting fasilitas 

pendukung jalur pejalan kaki baik dari perabot jalur pejalan kaki hingga kelengkapan 

fasilitas pendukung lainnya berupa penyeberangan jalan yang telah dilakukan 

pembahasan beserta rekomendasi yang diperlukan. 

 

Eksisting  Jalur pejalan kaki masih banyak yang belum dilengkapi dengan perabot jalur 

pejalan kaki yang memadai. 

 Marka untuk pengarah dan pengaman pejalan kaki masih belum memadai dan 

perletakkannya terhalangi dengan perabot jalan yang lain. 

 Area penyeberangan jalan bagi pejalan kaki hanya tersedia di beberapa 

tempat dan cukup jauh untuk dijangkau, kondisi marka penyeberangan jalan 

tidak jelas dan tidak dilengkapi dengan marka pengarah khusus. 

 Pejalan kaki merasa kesulitan tiap kali menyeberang dalam koridor jalan ini 

akibat tingginya arus kendaraan bermotor yang lewat . 

Rekomendasi  Penempatan vegetasi berupa tanaman perdu pada area jalur pejalan kaki yang 

tidak terdapat vegetasi yang berfungsi sebagai pembatas ruang antara jalan 

raya dengan jalur pejalan kaki dan visual barrier serta memberi kemanan 

pejalan kaki dengan jalan raya. Tinggi maksimum tanaman perdu tidak lebih 

dari 2 meter. 

 Penempatan lampu jalan khusus untuk jalur pejalan kaki pada area-area jalur 

pejalan kaki yang minim pencahayaan pada malam hari dengan tingkat 

iluminasi pencahayaan lampu yang ditunjukkan pada gambar di halaman 

berikut: 

 

Tabel 4.34 

Rekomendasi Fasilitas Pendukung Jalur Pejalan Kaki 

Gambar 4.152 Pemakaian warna pada paving dan tonjolan traksi 
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 Penempatan marka pengarah khusus menuju area penyeberangan pada jalur 

pejalan kaki dengan jarak yang mudah dijangkau pada area-area vital seperti 

pada area komersial dan berbatasan dengan fasilitas umum yang memiliki 

kegiatan penyeberangan yang tinggi setidaknya minimum setiap 500 meter. 

 Mempertegas warna marking untuk zebra cross agar dapat terlihat jelas baik 

pada waktu siang maupun malam hari. 

 Rambu untuk area penyeberangan jalan dilengkapi dengan marka kejut untuk 

kendaraan motor agar pengguna kendaraan bermotor dapat memperlambat 

kecepatan bila memasuki area penyeberangan jalan. Jumlah marka kejut yang 

dibutuhkan disesuaikan dengan kondisi arus kendaraan bermotor di sekitar 

jalan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.153 Kualitas Pencahayaan Pada Penerangan Jalur Pejalan Kaki 

Sumber: SNI (2008) 

Gambar 4.53 Traffic Calming Signages 



286 

 

3.  Sirkulasi Jalur Pejalan Kaki, 

Berisi mengenai hasil kesimpulan masing-masing keadaan arus sirkulasi yang terjadi 

dalam jalur pejalan kaki setelah dilakukan pembahasan beserta rekomendasi yang 

diperlukan. 

 

Eksisting  Jalur pejalan kaki tidak aksesibel bagi orang tua dan penyandang 

disabilitas. 

 Jalur pejalan kaki tidak menerus akibat terhalang perabot jalan 

terutama akar vegetasi dan tiang-tiang lampu dan marka jalan. 

Rekomendasi  Penambahan ramp yang dilengkapi dengan handrail pada jalur 

pejalan kaki yang diletakkan pada setiap area landai jalur pejalan kaki. 

 Membuat rute jalur pejalan kaki dengan bentuk yang lebih fleksibel 

dan dinamis untuk menghindari halangan marka dan lampu 

penerangan jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.35 

Rekomendasi Sirkulasi Jalur Pejalan Kaki 

Gambar 4.155 Tipe ramp yang aksesibel 

Gambar 4.156 Handrail untuk alat bantu berjalan 
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 Melakukan peninggian pada jalur pejalan kaki hingga menutup akar 

pohon serta memberi penghalang beton agar akar pohon tidak kembali 

muncul. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Pemanfaatan Ruang Jalur Pejalan Kaki, 

Berisi mengenai hasil kesimpulan masing-masing kondisi eksisting pemanfaatan 

ruang dalam jalur pejalan kaki setelah dilakukan pembahasan beserta rekomendasi yang 

diperlukan. 

 

Eksisting  Banyak ditemukan kegiatan pengguna jalan lain seperti parkir kendaraan dan 

lapak pedagang kaki lima (PKL) dalam jalur pejalan kaki sehingga 

menghalangi kegiatan pejalan kaki. 

 Tidak tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan menunggu 

serta area pengangkutan penumpang yang menggunakan transportasi umum. 

Rekomendasi  Penempatan pembatas jalan atau vertical gutter dengan ketinggian maksimal 

20 cm pada tepi jalan antara batas jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan 

bermotor agar kendaraan bermotor tidak mudah parkir on-street pada bagian 

jalur pejalan kaki. 

 Penempatan bollards atau S Portal yang ramah bagi penyandang disabilitas 

yang berfungsi sebagai penghalang bagi kendaraan bermotor maupun 

menertibkan kebereadaan PKL masuk ke area jalur pejalan kaki dengan 

ketinggian minimum 80 centimeter. 

 

Tabel 4.36 

Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Jalur Pejalan Kaki 

Gambar 4.157 Peninggian Jalur Pejalan Kaki untuk Jalur Hijau 
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 Pemberian shelter dan rambu penanda khusus untuk area pengangkutan 

penumpang yang menggunakan transportasi umum yang dilengkapi dengan 

informasi rute-rute angkutan umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Fasilitas Pendukung Activity Support, 

Berisi mengenai hasil kesimpulan masing-masing kondisi eksisting fasilitas 

pendukung activity support dalam koridor jalan setelah dilakukan pembahasan beserta 

rekomendasi yang diperlukan. 

 

Eksisting  Banyak marka dan jenis-jenis signages dari bangunan sekitar yang diletakkan 

hingga memakan sebagian dalam jalur pejalan kaki sehingga menghalangi 

pandangan dan kegiatan para pejalan kaki. 

 Tidak terdapat fasilitas untuk mewadahi kegiatan passive engagements. 

 Area sekitar jalur pejalan kaki yang minim didukung dengan keberadaaan 

activity support dan elemen pembentuk kegiatan memiliki tingkat kegiatan 

pejalan kaki yang cenderung sepi sehingga tidak menarik untuk melakukan 

kegiatan pejalan kaki didalamnya. 

Rekomendasi  Memasang area khusus pemasangan marka/iklan pada area perabot dalam 

jalur pejalan kaki sehingga tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki namun 

tetap menarik untuk dipandang.  

 Meletakkan area duduk dan beristirahat pada area jalur pejalan kaki yang 

lebih terbuka atau dekat dengan kanopi bangunan sekitar. 

Tabel 4.37 

Rekomendasi Fasilitas Pendukung Activity Support 

Gambar 4158 Shelter untuk transportasi umum 
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 Meletakkan perabot jalur pejalan kaki dengan desain yang atraktif dan 

fungsional, menghias area sekitar jalur pejalan kaki dengan mural atau 

instalasi seni (public artwork) dengan gaya kontemporer untuk menarik 

perhatian para pejalan kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.159 Perabot untuk mendukung kegiatan Passive engagements 

Gambar 4.160 Public artwork di sekitar jalur pejalan kaki 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Activity support dan koridor jalan dalam suatu kawasan kota  

Koridor jalan merupakan jalan yang berfungsi sebagai sebuah ruang penghubung antar 

lingkungan dalam suatu kawasan kota. Koridor jalan terbentuk dari kumpulan ruang 

lingkungan komunitas yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama dan saling terikat dengan 

sistem infrastruktur yang ada (Shibley, et al. 2003, p.51). Adanya koridor jalan membuat 

identitas fungsi guna lahan dan dapat meningkatkan kualitas suatu kawasan kota.  

Sirkulasi berfungsi sebagai pengarah dan mempengaruhi pola pengembangan dan 

aktivitas kawasan kota (Pratiwi, et al. 2012). Sirkulasi jalan dan bagian sisinya adalah ruang 

publik yang utama dan bagian yang sangat vital dalam suatu kota. Sirkulasi jalan yang 

menarik pada suatu kawasan akan membuat kawasan kota tersebut menjadi semakin atraktif 

(Jacobs, 1961). Tidak heran pada sepanjang koridor jalan suatu kawasan kota aktivitas 

sangat ramai dan lebih terlihat hidup karena sering dilewati dengan kendaraan dan terlihat 

oleh masyarakat serta memiliki nilai guna lahan yang sangat tinggi sehingga mendukung 

bermunculannya activity support pada suatu koridor jalan. 

Peran activity support dalam meningkatkan dan menciptakan kualitas ruang publik kota 

terjadi akibat dari berbagai macam aktivitas dan fungsi kegiatan yang saling berhubungan 

(Rahayu, 2014). Jenis activity support yang tumbuh pada suatu kawasan dipengaruhi oleh 

aktivitas sosial yang terjadi dalam area suatu ruang publik tersebut. (Gehl, 1971). Salah satu 

faktor pendorong tumbuhnya activity support dalam suatu kawasan adalah adanya 

kebutuhan hidup dan aspek ekonomi masyarakat. (Mulyo, 2008).  
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1.1.2 Kawasan pendidikan di koridor Jalan Sumbersari-Gajayana Kota Malang 

Sebuah kawasan dapat dikatakan maju bila terdapat sarana pendidikan yang memadai. 

Kota Malang terkenal sebagai kota pendidikan. Terdapat tiga puluh satu lembaga dan 

perguruan tinggi baik negeri dan swasta yang berada di kota Malang yang terkenal seperti 

Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri (UIN) 

Maulana Malik Ibrahim Malang, dll. Banyaknya lembaga pendidikan dan sekolah pada 

suatu kawasan perkotaan mempengaruhi daya tarik kota sebagai kawasan pendidikan. 

Sepanjang tahun 2016 tercatat jumlah wisatawan domestik yang masuk ke Kota Malang 

adalah sebanyak 3.987.074 wisatawan (BPS Kota Malang, 2017) selain menjadi kota 

pendidikan, Kota Malang juga merupakan kota pariwisata karena memiliki udara yang 

sejuk terdapat wahana rekreasi dan kawasan budaya historis seperti bangunan peninggalan 

bersejarah pada masa penjajahan Belanda serta memiliki berbagai macam kuliner khas. 

Peran sirkulasi dalam kawasan kota sangat penting karena sirkulasi menjadi awal 

terbentuknya suatu pola aktivitas dikawasan tersebut (Lynch, 1962, p.24) yang bertujuan 

untuk mengendalikan dan menentukan lingkungan perkotaan. Koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana merupakan akses jalan pelayanan kolektor yang menghubungkan dua arteri 

sekunder di wilayah Malang Bagian Utara yaitu Arteri Jalan MT. Haryono dari arah utara 

dan Arteri Jalan Veteran dari arah selatan, selain itu dalam koridor ini terdapat pula 

persimpangan yang menghubungkan ke dalam jalan kolektor lainnya seperti Jl. Simpang 

Gajayana dan jalan lingkungan sebagian kawasan permukiman di sekitar koridor tersebut 

yaitu Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Sumbersari dan Kelurahan Ketawanggede. Koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana ini juga merupakan salah satu akses jalan wisata dari Kota 

Malang menuju Kota Batu.  

Dalam koridor jalan Sumbersari-Gajayana ini terdapat pula kawasan pendidikan berupa 

sekolah dan lembaga perguruan tinggi seperti SDN Ketawanggede I dan II, SDN Satu Atap 

Sumbersari, SDS Islam Aisyiyah, SMPN 13, SMAS Muhammadiyah 2, Universitas 

Brawijaya, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Aktivitas 

sirkulasi dalam koridor ini dimulai dari pagi hingga malam hari sepanjang hari. Koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana juga berfungsi sebagai akses sirkulasi menuju kawasan 

permukiman, pendidikan dan komersial-jasa lainnya yang berada disekitar koridor ini. 

Adanya aktivitas kawasan pendidikan serta akses jalur pelayanan pengumpul antar arteri 

dan kota pada koridor kawasan Jalan Sumbersari-Gajayana ini menarik pendukung 
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aktivitas komersial di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 

tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2013-2033, 

selain menjadi jalur akses perekonomian antar wilayah di Kota Malang, jaringan Jalan 

Sumbersari-Gajayana menjadi ruas jaringan jalan pelayanan primer (pendidikan, 

perdagangan dan jasa serta wisata budaya) dan sentra perdagangan informal. 

Seiring dengan perkembangan kawasan pendidikan yang maju, terjadi pula perubahan 

gaya hidup sosial dan ekonomi masyarakat. Tercatat pada tahun ajaran akademik 

2016/2017 Universitas Brawijaya menerima sebanyak 12.282 mahasiswa, UIN Maulana 

Malik Ibrahim menerima sebanyak 3.434 mahasiswa dari berbagai daerah (BPS Kota 

malang, 2016). Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk dalam satu daerah 

secara semu (Putra, 2014) dikarenakan mahasiswa dari luar daerah akan mendiami suatu 

kawasan secara serentak dalam jangka waktu tertentu namun tidak terdaftar sebagai 

penduduk tetap. Pertumbuhan penduduk ini akan terus menerus bertambah setiap tahunnya 

dan dapat memberi dampak positif maupun negatif pada lingkungan kawasan yang 

ditempati. Pendidikan menjadi sebuah bisnis yang besar, masyarakat urban yang tinggal di 

lingkungan kawasan pendidikan tidak lagi melakukan bisnis atau bekerja di gedung 

perkantoran pusat kota atau gudang industri, masyarakat memanfaatkan peluang bisnis dari 

mahasiswa yang bermukim dengan bekerja di rumah seperti membuka rumah kos, 

persewaan kendaraan, atau membuka toko makanan (mfe.govt.nz:12, 2002). Akibat 

pengaruh suatu aktivitas yang terjadi pada lingkungan dan pola hidup masyarakatnya, 

kawasan yang semula tidak berkembang terjadi pergeseran fungsi lahan (Mulyo:18, 2008) 

dan mengalami peningkatan nilai lahan (Adwitya, 2017).  

Koridor Jl. Sumbersari-Gajayana saat ini memiliki potensi yang besar terhadap 

perkembangan lingkungan kawasan di wilayah Kota Malang bagian Utara (Perda Kota 

Malang, 2011). Sebagai ruang pergerakan, sirkulasi pada koridor mempengaruhi langsung 

kualitas lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut yaitu kelangsungan aktivitas 

komersial dan kualitas visual terhadap bentuk fisik dan struktur kawasan (Mulyo:20, 2008). 

Tingginya aktivitas penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh besarnya jumlah 

mahasiswa yang mendiami di sekitar koridor ini mengakibatkan peningkatan volume 

kendaraan serta terbatasnya ruang gerak pejalan kaki yang tidak dapat terhindarkan. Selain 

itu, keberadaan sarana pendidikan menjadi dorongan munculnya activity support untuk 

pemenuhan kebutuhan perkuliahan dan kegiatannya (Adwitya:18, 2017) pada kawasan 

perkembangan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Malang Utara yang dapat 
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memberikan dampak antara lain mempengaruhi pola penggunaan lahan dan fungsi rumah 

sebagai kegiatan ekonomi (Perda Kota Malang, 2015), peningkatan kepadatan bangunan, 

peningkatan lalu lintas di jalan raya, serta mempengaruhi aktivitas dan kondisi sosial 

masyarakat sekitarnya. 

Masalah-masalah yang sering terlihat pada sirkulasi jalan koridor ini baik pada aktivitas 

siang maupun pada malam hari adalah penumpukan kendaraan yang seringkali terjadi 

akibat parkir on street tidak pada tempatnya karena tidak terdapat ruang parkir yang 

memadai, minimnya rambu lalu lintas, serta ukuran badan jalan yang tidak sesuai dengan 

peraturan. Selain itu keberagaman activity support yang muncul akibat tingginya aktivitas 

pengguna jalan dalam koridor ini juga mengganggu sirkulasi pengguna jalan seperti adanya 

lapak pedagang kaki lima (PKL) yang menghalangi ruang pejalan kaki dan terlalu dekat 

dengan bahu jalan, toko atau tempat makan yang tidak memiliki ruang parkir off street 

yang memadai membuat pergerakan arus kendaraan dalam koridor jalan ini menjadi 

tersendat. Melihat kawasan ini merupakan kawasan komersial dan pendidikan mayoritas 

pengguna jalan dalam koridor jalan Sumbersari-Gajayana ini adalah pejalan kaki juga tidak 

luput dari masalah yaitu kurangnya fasilitas pedestrian ways atau jalur pejalan kaki serta 

kurangnya fasilitas penyeberangan yang memadai menjadikan koridor jalan ini  kurang 

ramah bagi pejalan kaki. 

Dari penjelasan dan permasalahan-permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah kajian 

yang lebih mendalam guna mengetahui adanya hubungan keterkaitan sirkulasi pejalan kaki 

pada jalur pejalan kaki yang menarik terbentuknya activity support yang terjadi pada 

koridor Jalan Sumbersari-Gajayana, dampak apa saja yang ditimbulkan akibat kemunculan 

activity support, permasalahan sarana dan prasarana apa saja yang mempengaruhi kegiatan 

pengguna jalan terutama para pejalan kaki serta perlu diteliti pula karakteristik activity 

support apakah yang paling terlihat mendominasi pada koridor jalan ini yang berfungsi 

sebagai kawasan pendidikan dan akses sirkulasi jalan pelayanan antar kawasan dan kota. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang akan dibahas pada penelitian: 

1. Tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi akibat adanya kawasan pendidikan, 

kegiatan perdagangan dan jasa serta akses pelayanan jalan antar kota di koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana. 

2. Kegiatan komersial dan jasa yang terjadi dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana sebagian besar dipengaruhi oleh adanya kawasan pendidikan. 

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang sirkulasi pengguna jalan dan 

activity support terutama pada fasilitas jalur pejalan kaki dan penyeberangan 

jalan sehingga mengakibatkan keterbatasan ruang gerak. 

4. Terdapat arahan dan kebijakan pemerintah mengenai penataan pusat sektor 

perdagangan jasa dan sektor informal sesuai dalam Peraturan Daerah nomor 4 

Kota Malang tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP 

Malang Utara di sepanjang kawasan koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan 

sebelumnya maka diperoleh rumusan masalah pada penelitian yaitu: Bagaimana hubungan 

antara jalur pejalan kaki terhadap bentuk activity support yang terjadi di koridor Jl. 

Sumbersari-Gajayana? 

 

1.4 Batasan Masalah 

     Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar pengamatan dan pembahasan yang 

dilakukan tidak melebar dan prosedurnya sesuai dengan latar belakang, metode, dan kajian 

pustaka yang telah ditetapkan. Berikut adalah batasan masalah pada penelitian ini: 

1. Lokus penelitian hanya dilakukan pada koridor Jalan Sumbersari dan Jalan 

Gajayana yang berada pada wilayah kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 

Batasan lingkup area yang diteliti meliputi empat penggal zona Jalan Sumbersari 

dan  Jalan Gajayana yang berada dekat dengan kawasan perguruan tinggi dengan 

panjang masing-masing penggal jalan adalah 400 meter. Zona penggal jalan 

pertama dibatasi dari persimpangan Jl. Veteran-Bendungan Sigura-gura hingga 

persimpangan Jl. Sumbersari gang III. Zona penggal jalan kedua dibatasi dari 

persimpangan Jl. Sumbersari gang III hingga persimpangan Jl. Sumbersari gang 

I. Zona penggal jalan ketiga dibatasi dari persimpangan Jl. Sumbersari gang I- 
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hingga persimpangan Jl. Kertosariro. Zona penggal jalan keempat dibatasi dari 

persimpangan Jl. Kertopamuji hingga Jl. Kertoasri.  

2. Fokus penelitian yang dikaji adalah sirkulasi pengguna jalan terutama pejalan 

kaki dan activity support yang terletak dekat dengan area komersial dan jasa, 

serta area pendidikan yang berada dan berbatasan langsung di koridor jalan 

Sumbersari-Gajayana. 

3. Objek studi yang diamati berupa elemen arsitektural dalam fasilitas pendukung 

jalan yang berhubungan dengan jalur pejalan kaki (aksesibilitas jalur pedestrian, 

signages, pedestrian ways, dan vegetasi), serta aktivitas pengguna jalan yang 

berhubungan dengan terbentuknya activity support dalam koridor Jalan 

Sumbersari-Gajayana. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

     Berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian: Mengetahui adanya hubungan 

jalur pejalan kaki dan activity support di kawasan koridor jalan Sumbersari-Gajayana. 

 

1.6 Kontribusi Studi 

Studi penelitian ini ditujukan untuk: 

1. Bagi bidang keilmuan arsitektur khususnya bidang ilmu kawasan urban 

 Sebagai referensi studi literatur ilmu arsitektur perkotaan yang dapat 

dikembangkan dengan lokasi sama dalam kajian yang berbeda atau lokasi 

berbeda dengan permasalahan yang sama. 

2. Bagi pemerintah dan instansi terkait 

 Sebagai rujukan pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan 

tata kualitas kawasan kota yang terkait pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

BWP Malang Utara. 

 Menjadi pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan kebutuhan dan 

memperbaiki kualitas sarana serta prasarana fasilitas jalan terutama untuk para 

pejalan kaki dalam Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. 
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3. Bagi Masyarakat 

 Sebagai pembelajaran dan solusi pemecahan permasalahan kepadatan sirkulasi 

yang sering terjadi pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. 

 Meningkatkan kenyamanan para pengguna jalan terutama pejalan kaki yang 

beraktivitas dalam koridor jalan Sumbersari-Gajayana. 

 Memberikan kemudahan fasilitas aksesibilitas para pejalan kaki yang 

menggunakan koridor jalan Sumbersari-Gajayana. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

     Pada penelitian ini akan dibahas beberapa bab secara berurutan. Urutan sistematika 

penulisan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dikemukakan latar belakang yang mendasari dilakukannya 

penelitian. Latar belakang tersebut mencakup fenomena berupa situasi yang terjadi 

pada koridor Jalan Sumbersari-Gajayana sebagai potensi terbentuknya activity 

support dan tingginya aktivitas pengguna jalan terutama para pejalan kaki pada 

koridor jalan pada kawasan ini yang diakibatkan oleh adanya kegiatan kawasan 

komersial dan jasa, pendidikan, serta akses jalur pelayanan pengumpul antar arteri 

dan kota sehingga mempengaruhi perubahan fisik elemen bangunan disekitar 

kawasan koridor jalan dan menimbulkan permasalahan perkotaan sebagai akibat 

implikasi padatnya aktivitas sirkulasi baik lalu lintas maupun pejalan kaki di kawasan 

koridor jalan Sumbersari-Gajayana. Dari latar belakang tersebut keluarlah rumusan 

masalah penelitian, dibatasi pada batasan masalah dan untuk memperoleh tujuan 

penelitian dan berkontribusi pada keilmuan, instansi maupun masyarakat sekitar. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Isi dari bab tinjauan pustaka ini adalah kajian beberapa teori yang berasal dari 

berbagai pustaka maupun sumber-sumber lain berhubungan dengan tema dan 

permasalahan yang terkait pada penelitian. Kajian pustaka yang dibahas mencakup 

berbagai landasan teori, jurnal/literatur, dan peraturan dari bermacam-macam 

sumber yang bertujuan untuk menguatkan fokus penelitian. Selain itu kajian dari 

hasil komparasi dari penelitian terdahulu yang memiliki informasi yang sama juga 

turut disertakan untuk dibandingkan sebagai masukan dalam penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai untuk mendapatkan data dan mengolah data 

tersebut dengan suatu metode dan teknik penelitian yang akan digunakan. Metode 

umum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

bab ini dijelaskan pula tahapan metode pengumpulan data dari variabel penelitian 

yang telah disusun serta tahapan metode pengolahan data tersebut untuk 

mempermudah penjabaran di bab berikutnya. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

     Dalam bab ini mengolah hasil pengumpulan data dengan menguraikan analisis 

data secara menyeluruh yang dikaitkan dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada 

Bab Tinjauan Pustaka. Pembahasan dimulai dengan penjabaran mengenai wilayah 

studi pada gambaran umum, kemudian dilanjutkan mengidentifikasi karakteristik 

eksisting jalur pejalan kaki, aktivitas terkait pejalan kaki, activity support dalam 

wilayah studi. Setelah melakukan identifikasi kemudian dilakukan pembahasan 

mengenai analisis jalur pedestrian dan sirkulasi pejalan kaki menggunakan teknik 

person-centered mapping dan analisis activity support menggunakan teknik place-

centered mapping.  

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

     Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan, dengan menyimpulkan hasil analisis 

penelitian serta rekomendasi yang telah diperoleh. Kesimpulan yang dihasilkan 

adalah hasil sintesis dari hubungan jalur pejalan kaki dan activity support di koridor 

Jl. Sumbersari-Gajayana serta rekomendasi pengembangannya dalam kawasan kota. 

1.8 Kerangka Pemikiran 

     Kerangka pemikiran merupakan rangkuman mengenai isi bab I yang disajikan dalam 

bentuk tabulasi dengan alur yang dimulai dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, hingga manfaat penelitian yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman 

mengenai isi bab I untuk penyusunan pada bab berikutnya. Kerangka pemikiran dapat dilihat 

dalam diagram bagan pada halaman berikut:
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Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat khususnya yang 

berada di koridor Jl. Sumbersari-Gajayana, Perencana dan Perancang Kota, 

Pemerintah Kota Malang, dan pengembangan keilmuan di bidang arsitektur 

perkotaan. 

 Koridor Jalan Sumbersari-Gajayana berfungsi sebagai akses sirkulasi 

menuju kawasan permukiman, pendidikan dan komersial-jasa yang 

berada di sekitarnya serta akses jalur wisata menuju Kota Batu.  

 Adanya kawasan pendidikan dan komersial jasa dalam koridor jalan 

Sumbersari-Gajayana mempengaruhi citra dan daya tarik kawasan 

tersebut sehingga mengalami kepadatan penduduk, tingginya aktivitas 

pengguna jalan, peningkatan lalu lintas kendaraan, dan peningkatan 

activity support di koridor tersebut.  

 Lokus penelitian hanya dilakukan pada koridor Jalan Sumbersari dan 

Jalan Gajayana yang berada pada wilayah kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang.  

 Fokus penelitian yang dikaji adalah sirkulasi pengguna jalan terutama 

pejalan kaki di jalur pejalan kaki dan activity support yang terletak dekat 

dengan area komersial dan jasa, serta area pendidikan yang berada dan 

berbatasan langsung di koridor jalan Sumbersari-Gajayana. 

 Objek studi yang diamati berupa elemen arsitektural dalam fasilitas 

pendukung jalan yang berhubungan dengan jalur pejalan kaki, serta 

aktivitas pengguna jalan yang berhubungan dengan terbentuknya activity 

support dalam koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. 

Bagaimana hubungan antara jalur pejalan kaki terhadap bentuk activity 

support yang terjadi di koridor Jl. Sumbersari-Gajayana? 

Mengidentifikasi dan menganalisis adanya hubungan jalur pejalan kaki dan 

bentuk activity support di kawasan koridor Jalan Sumbersari-Gajayana. 

LATAR BELAKANG 

MASALAH 

RUMUSAN MASALAH 

BATASAN MASALAH 

IDENTIFIKASI 

MASALAH 

TUJUAN PENELITIAN 

MANFAAT 

PENELITIAN 

 Kegiatan komersial dan jasa yang terjadi dalam koridor Jalan Sumbersari-

Gajayana sebagian besar dipengaruhi oleh adanya kawasan pendidikan. 

 Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang sirkulasi pengguna 

jalan dan activity support  terutama pada fasilitas jalur pejalan kaki dan 

penyeberangan jalan sehingga mengakibatkan keterbatasan ruang gerak. 

 Terdapat arahan dan kebijakan pemerintah mengenai penataan pusat 

sektor perdagangan jasa dan sektor informal sesuai dalam Peraturan 

Daerah nomor 5 Kota Malang tahun 2015-2035 tentang Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) BWP Malang Utara di sepanjang kawasan koridor 

Jalan Sumbersari-Gajayana. 

Gambar 1.1 Diagram Kerangka Pemikirian 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     Halaman ini sengaja dikosongkan     - 
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