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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan anilisis dan observasi yang peneliti lakukan, pemanfaatan 

fungsi jalur pajalan kaki di pusat Kota Pekanbaru (Jalan Sudirman, Samratulangi, 

Kopi, cengkeh, Imam bonjol  Ahmad Yani, Agus Salim, teratai, cempaka)  

sebagai fungsi sosial bisa dikatakan belum maksimal. Masih banyaknya 

pelanggaran yang terjadi diatas jalur pejalan kaki di pusat Kota Pekanbaru 

menimbulkan pemanfaatan sebagai fungsi sosial tidak dapat dirasakan oleh 

masyarakat. Interaksi sosial yang seharusnya terjadi tidak dapat terjadi disebabkan 

minimnya ketersediaan fasilitas yang ada di jalur pejalan kaki seperti bangku 

taman, lampu taman dan ruang peneduh. Kemudian jalur sepeda yang bisa 

dibangun diatas jalur pejalan kaki belum terealisasi dikarenakan keterbatasan 

lahan yang ada, kegiatan KUKF yang tidak terorganisir sehingga pedagang tidak 

mengikuti peraturan yang ada, dan masih kurangnya lahan untuk bisa dijadkan 

sebagai tempat pameran ruang terbuka 

Kemudian fungsi ekologis dimana penyediaan jalur hijau yang hanya 

beberapa ruas jalan saja seperti di jalan Jenderal Sudirman dan  jalan Ahmad Yani 

Kota Pekanbaru, sehingga jalur pejalan kaki di pusat Kota belum bisa 

dimanfaatkan  sebagai fungsi ekologis. Kemudian fasilitas pelengkap jalur pejalan 

kaki belum semua tersedia, hanya dibeberapa ruas jalan saja di jalan Sudirman, 
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jalan ahamd Yani, Teratai seperti pagar pembatas ,telepon umum, dan 

halte/shelter. 

6.2 Saran 

 Dari kesimpulan diatas peneliti memberikan masukan atau saran sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Kota Pekanbaru bisa lebih memperhatikan dan menyediakan 

sarana fasilitas pejalan kaki di pusat Kota seperti bangku taman, jalur 

hijau, dan tempat peneduh yang mana pemanfaatannya sebagai sarana 

untuk berinteraksi sosial seperti berbincang – bincang satu sama lain,  

menikmati suasana kota dengan berjalan kaki atau duduk – duduk di 

bangku, tempat berolahraga, bersepeda dan menjadi tempat rekreasi bagi 

keluarga. 

2. Pemerintah Kota Pekanbaru dapat membuat suatu aktivitas seperti 

pameran karya seni di jalur pejalan kaki agar jalur pejalan kaki dapat 

dimanfaatkan sebagai mana mestinya, kemudian menyediakan jalur hijau 

diatas jalur pejalan kaki agar pejalan kaki mendapatkan kenyamanan dan 

pemanfaatan sebagai fungsi ekologis dapat terealisasi. 


