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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dengan luas 

wilayah 110,06 km
2
, jumlah penduduk sebesar 873.716 jiwa (Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). Di Kota Malang terdapat 

beberapa pusat kegiatan yang memiliki daya tarikan pergerakan yang cukup  

besar, salah satunya adalah kawasan Jalan Pasar Besar. Jalan Pasar Besar 

termasuk dalam kawasan Central of Bussines Distric (CBD) di Kota Malang. 

Kawasan ini berada disebelah selatan Gajah Mada Plasa yang terletak di 

Kecamatan Klojen.  

Jalan Pasar Besar merupakan kawasan komersil dengan beragam jenis 

pertokoan (toko perhiasan, tekstil, elektronik, sepatu, dan lain-lain), Matahari 

Mall, pasar tradisional, dan beberapa Bank. Pada kawasan ini hari-hari padat 

pengunjung adalah pada akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu, dimana jam 

padat pengunjung terjadi antara pukul 14.00 – 17.00. Ketika kondisi padat 

pengunjung ruang pejalan kaki semakin sempit dan pergerakan pejalan kaki 

terhambat. 

Ruas jalan Pasar Besar memiliki panjang 544,3 m dengan lebar jalan 9,5 

m. Di ujung barat jalan ini terdapat simpang empat tak bersinyal dan di ujung 

timur jalan terdapat simpang empat bersinyal, sedangkan diantara kedua simpang 

tersebut terdapat dua simpang tiga tak bersinyal. Sementara di ujung timur jalan 

ini terdapat satu simpang empat bersinyal. Pada sisi barat jalan ini merupakan 



2 
 

jalan satu arah sedangkan pada sisi timur merupakan jalan dua arah. Terdapat 

beberapa angkota yang melalui ruas jalan ini yaitu angkota jalur AG/AH, 

LDG/LDH, MK, AJG/AJH, dan AMG/AMH. Di ruas jalan ini juga terdapat 

fasilitas parkir yang  terletak di sisi utara badan jalan. Aktifitas kendaraan yang 

keluar dan  masuk parkir ini sering menyebabkan hambatan arus lalu lintas 

kendaraan. 

Fasilitas pejalan kaki pada ruas Jalan Pasar Besar adalah berupa trotoar 

dengan panjang total 1048 meter, terbagi dua sisi yaitu sisi utara dengan panjang 

531 meter dan sisi selatan dengan panjang 517 meter. Lebar trotoar dikedua sisi 

yaitu 1,80 meter, khusus di depan Mall Matahari/Pasar Besar lebar trotoar 4,00 

meter. Sepanjang ruas jalan ini hanya ada satu fasilitas penyeberang jalan (zebra 

cross) yang terletak di ujung timur. 

Di ruas Jalan Pasar Besar ini terjadi penyalahgunaan trotoar yang 

mengakibatkan keterbatasan ruang bagi pejalan kaki, diantaranya yaitu pedagang 

kaki lima yang berdagang di atas trotoar, pemilik toko yang meletakkan barang 

dagangannya diatas trotoar dan parkir sepeda motor diatas trotoar. Selain itu 

keberadaan (umpak) tiang lampu dan tiang listrik, telepon umum, gardu listrik, 

gardu telepon, dan pot bunga menyebabkan lebar efektif trotoar berkurang. 

Dampak dari penyalahgunaan trotoar tersebut menyebabkan pejalan kaki 

berjalan di jalur lalu lintas, sehingga dapat menghambat arus lalu lintas kendaraan. 

Hambatan arus lalu lintas kendaraan yang lebih besar lagi dapat terjadi akibat 

pejalan kaki yang menyeberang di sembarang tempat. Dari uraian di atas maka 

perlu dilakukan studi evaluasi kinerja trotoar di Jalan Pasar Besar. 

 



3 
 

1.2.Identifikasi Masalah 

1) Ketersediaan ruang yang terbatas karena penyalahgunaan trotoar sebagai 

tempat berdagang, baik oleh pedagang kaki lima maupun toko – toko yang 

meletakkan barang dagangannya di atas trotoar. 

2) Keberadaan (umpak) tiang lampu dan tiang listrik, telepon umum, gardu 

telkom, gardu listrik, dan pot bunga mengurangi lebar efektif trotoar. 

3) Pejalan kaki ada yang berjalan di jalur lalu lintas kendaraan. 

4) Terdapat satu fasilitas penyeberangan jalan (zebra cross) disepanjang ruas 

Jalan Pasar Besar. 

5) Hambatan arus lalu lintas kendaraan tinggi karena pejalan kaki berjalan di 

jalur lalu lintas, pejalan kaki yang menyeberang disembarang tempat, dan 

aktifitas parkir kendaraan. 

1.3. Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja trotoar di Jalan Pasar Besar pada pada saat ini (2015)? 

1.4. Batasan Masalah 

1) Tidak membahas kinerja simpang dan ruas jalan. 

2) Tidak memperhitungkan sirkulasi pejalan kaki atau asal dan tujuan pejalan 

kaki. 

3) Tidak menganalisa fasilitas penyeberang jalan. 

1.5. Tujuan 

Untuk mengetahui kinerja trotoar di Jalan Pasar Besar saat ini (2015) 

1.6. Manfaat 

Manfaat studi adalah di harapkan jadi bahan pertimbangan bagi dinas terkait 

untuk kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki. 


