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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

2.1 Global Walkability Index 

Walkability Index (WI) digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar 

pedoman untuk penataan jalur pejalan kaki, Walkability Index (WI) adalah ukuran 

untuk menilai kondisi kelayakan berjalan secara kualitatif pada jalur pejalan kaki 

(Krambeck, 2006). Walkability atau kelayakan berjalan kaki adalah interaksi 

antara fasilitas pejalankaki dan dukungan keseluruhan lingkungan untuk berjalan 

kaki (Krambeck, 2006), Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Krambeck 

dalam bentuk Global Walkability Index (GWI).  Dalam Victoria Transport Policy 

Institute (VTPI,2014) menjelaskan bahwa dalam perhitungan walkability 

memperhitungkan beberapa paramater yaitu  rasa aman dalam berjalan, 

kenyamanan, konektivitas jalur pejalan kaki serta kualitas fasilitas yang ada. 

bentuk Global Walkability Index (GWI) yang pertama kali dikembangkan oleh 

Krambeck untuk world bank  memberikan analis kualitatif kondisi berjalan 

termaksud keselamatan berjalan kaki, kenyamanan dan kemananan lingkungan 

perjalan kaki. Analisis-analisis ini memberikan pemahaman yang lebih baik untuk 

kota-kota di Asia untuk mampu mengidentifikasi dan meningkatkan fasilitas 

berjalan kaki.  Global Walkability Index merupaKan salah satu metode 

pengukuran walkability, tujuan adanya metode ini adalah untuk meningkatkan 

walkability kota-kota berkembang dengan kunci tujuan yaitu: 

a. Menghasilkan kesadaran bahwa walkability merupakan isu penting di 

negara berkembang 

b. Melakukan identifikasi mengenai jalur pejalan kaki secara spesifik serta 

melakuan perbandingan dengan kota-kota laun dan memberikan 

rekomendasi serta langkah untuk peningkatan kondisi jalur pejalan kaki. 

c. Memberikan masukan serta mendorong pemerintah kota untuk mengatasi 

masalah walkability.  



 
 

 
 

Banyak kota-kota di Asia yang menggunakan metode dari Asian Development 

Bank (ADB) sebagai salah satu bahan acuan dalam melakukan perhitungan 

walkability termaksud dalam penelitian ini. Alat penataan perumusan jalur pejalan 

kaki yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan berdasarkan standar 

walkability yang akan dijelaskan lebih lanjut melalui hasil analisis dan 

pembahasan dalam penelitian ini. Sebelumnya dibawah ini akan berikan standar 

dalam penataan jalur pejalan kaki yang walkable dalam bentuk gambar dibawah 

ini: 

 

Gambar 2. 1 Ilustrasi Pejalan Kaki dengan nilai walkability 

Sumber: Urban Street Design Guide, 2013 

Banyak istilah untuk mengartikan walkability, Misalnya di banyak negara 

maju di berbagai negara, diskusi berjalan kaki berfokus pada mendorong 

peralihan mode dari kendaraan bermotor ke kendaraan tidak bermotor untuk 

perjalanan pendek, atau mempromosikan berjalan kaki sebagai aktivitas rekreasi 

yang sehat Walkability secara umum dapat didefinisikan sebagai ukuran 

kesesuaian area untuk berjalan, untuk membuat jalur pejalan kaki yang walkable 

harus disediakan fasilitas yang cukup untuk digunakan berjalan kaki terlebih dulu. 

Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat telah mengakibatkan krisis 

transportasi perkotaan di banyak tempat Kota-kota Asia. Pertumbuhan yang 



 
 

 
 

belum pernah terjadi sebelumnya dalam jumlah dan penggunaan kendaraan 

pribadi telah menyebabkan kemacetan parah, tingkat kecelakaan tinggi, polusi 

udara, dan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan tanggapan umum tersebut adalah 

fokus pada perluasan kapasitas jalan untuk mengurangi kemacetan kendaraan. 

Namun, bukti yang berkembang dan konsensus internasional menunjukkan bahwa 

perluasan kapasitas jalan adalah jangka pendek pendekatan yang untuk sementara 

memudahkan arus lalu lintas tetapi juga merangsang pertumbuhan jumlah 

kendaraan dan penggunaan yang sekali lagi akan menghasilkan lebih banyak 

kemacetan. Mengelola permintaan dan pasokan transportasi secara holistik adalah 

pendekatan yang jauh lebih baik mewujudkan sistem transportasi perkotaan 

berkelanjutan yang menyediakan akses yang efisien dan adil orang dan barang. 

Hampir setiap perjalanan dimulai dan diakhiri dengan berjalan kaki dan dengan 

demikian berjalan kaki merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh 

sistem transportasi. Namun, praktik tata guna lahan dan perencanaan transportasi 

konvensional di kota-kota Asia masih sedikit memperhatikan jalan kaki. 

Walkability index yang digunakan sebagai alat dalam penataan penelitian ini 

terdiri dari tiga komponen yaitu keselamatan dan keamanan, kenyamanan dan 

keberlanjutan penggunaan jalur pejalan kaki. Dengan penjelasan dibawah ini: 

 Keselamatan dan Keamanan Jalur Pejalan Kaki 

Pada aspek pertama ini yaitu keselamatan dan kemanan jalur pejalan kaki 

dimaksudkan untuk menentukan keselamatan dan keamanan relatif dari berjalan 

kaki dalam lingkungan hidup. Misalnya, seberapa besar kemungkinan pejalan 

kaki akan tertabrak kendaraan bermotor selanjutnya langkah-langkah keamanan 

apa yang diterapkan di persimpangan dan persimpangan utama dan seberapa rasa 

aman yang dirasakan oleh pejalan kaki dalam menggunakan jalur pejalan kaki 

yang ada. 

 Kenyamanan dalam penggunaan Jalur Pejalan Kaki 

Pada aspek kedua yaitu kenyamanan penggunaan jalur pejalan kaki bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana kondisi jalur pejalan kaki nyaman digunakan dan 

apakah terdapat hal-hal yang mengganggu kenyamanan dalam penggunaan jalur 



 
 

 
 

pejalan kaki seperti terkendala oleh permukaan yang rusak, iklim yang tidak 

didukung dengan ketersediaan vegetasi dan terdapat penghalang disepanjang jalur 

pejalan kaki seperti mobil dan motor yang mengambil kegunaan jalur pejalan kaki 

dan tiang telpon yang menghalangi.  

 Kemenerusan penggunaan Jalur Pejalan Kaki 

Pada aspek kemenerusan penggunaan jalur pejalan kaki dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah jalur pejalan kaki pada kondisi eksisting dapat digunakan 

secara terus menerus dan dalam kondisi baik untuk digunakan oleh pejalan kaki. 

Berdasarkan tiga komponen diatas selanjutnya terbagi lagi menjadi 22 

indikator dan 45 variabel. Indikator dan variabel dalam standar global walkability 

index tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan lokasi penelitian 

yang akan diterapkan. Selain tiga aspek atau indikator penilaian dari walkability 

index jalur pejalan kaki diatas, terdapat indikator-indikator yang diperhatikan 

keberadaannya dalam penerapan walkability dan penilaian walkability index. 

Yaitu ketersediaan jalur penyeberangan, ketersediaan jalur difabel dan perilaku 

pengendara kendaraan bermotor. Sebelum lebih lanjut akan diberikan indikator 

walkability menurut global walkability index (GWI). 

Tabel 2.  1 Indikator Global Walkability Index 

No Indikator GWI 

1 Kematian dan Cedera Pejalan Kaki 

2 Konflik Modal 

3 Keamanan Penyeberangan 

4 Lalu lintas penyeberangan 

5 

Manajemen Lalu lintas di 

penyeberangan 

6 
Keamanan Jalan dan Jalur Pejalan 
Kaki 

7 Peraturan dan Hukum Keselamatan 

8 

Pendidikan Keselamatan Pejalan 

Kaki 

9 Perilaku Pengendara bermotor 

10 Vegetasi 

11 Kebersihan 

12 

Kualitas dan Perawatan permukaan 

jalur pejalan kaki 



 
 

 
 

No Indikator GWI 

13 Infrastruktur Disabilitas 

14 Cakupan Jalur pejalan kaki 

15 Hambatan 

16 Ketersediaan Penyeberangan 

17 Kemacaetan Pejalan Kaki 

18 Kelengkapan Jalur Pejalan Kaki 

19 Konektifitas 

20 Kenyamanan 

21 Perencanaan untuk Pejalan Kaki 

22 Panduan Desain yang Relevan 

Sumber: Krambeck, Global Walkability Index 2006. 

Dibawah ini akan diberikan contoh penataan jalur pejalan kaki yang 

menerapkan nilai-nilai walkability. 

 

Gambar 2. 2 Ilustrasi Pejalan Kaki dengan nilai walkability 

2.1.1 Walkability Index 

Menurut Land Transport New Zealand (2007) pedestrian planning and 

design guide, walkability adalah kondisi sejauh mana lingkungan memiliki kesan 

ramah lingkungan terhadap pejalan kaki. Walkability juga menjadi perhatian 

utama dalam perencanaan kota (Ozgen, 2012). Walkability dipergunakan untuk 

menggambarkan dan mengukur konektivitas dan kualitas jalur pejalan kaki 

diperkotaan, hal ini diukur melalui penilaian dari infrastruktur yang tersedia untuk 

pejalan kaki (Leather, James, Fabian, dkk. ADB 2011). Untuk mendukung 

lingkungan berjalan kaki yang walkable lingkungan pejalan kaki harus 



 
 

 
 

memudahkan akses untuk menjangkaunya pada kawasan sekitar. A walking 

strategy for western australia (2007-2020) menyatakan bahwa untuk dapat 

menciptakan jalur pejalan kaki yang walkable terdapat 4 akses yang mesti 

diperhatikan, yaitu: 

1. Akses : Menciptakan jalur pejalan kaki dengan kemudahan untuk 

mengakses ruang terbuka dengan cara berjalan kaki.  

2. Estetika : Menciptakan jalur pejalan kaki yang dapat memberikan 

kesan menyenangkan untuk dilihat oleh pengguna jalan. 

3. Kenyamanan : Pejalan kaki harus memiliki rasa nyaman dalam 

menggunakan jalur pejalan kaki yang disediakan seperti terdapat 

bangku taman dan pohon sebagai peneduh bagi pejalan kaki. 

4. Keselamatan dan Keamanan : Pejalan kaki harus dalam keadaan 

aman dan juga selamat dalam menggunakan jalur pejalan kaki 

seperti disediakan lampu jalan dan pembatas dari jalur pejalan kaki 

dan ruas jalan. 

Kota yang walkable memiliki ciri untuk mampu terkoneksi jalur pejalan 

kaki secara langsung dan mampu menghubungkan sarana dan prasarana 

transportasi umum, dapat dengan mudah diakses ke berbagai fasilitas perkotaan 

dan memiliki kualitas jalan yang ramah terhadap pejalan kaki serta konteks jalan 

yang mementingkan keberadaan pejalan kaki daripada kendaraan bermotor 

(Southworth,2005).  

2.1.2 Walkability Index for Asia 

Mayoritas kota-kota di Asia mengandalkan berjalan kaki, bersepeda, dan 

transportasi umum untuk digunakan sehari-dalam dalam transportasi dan masih 

relatif  sedikit masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor meskipun tren 

nya sekarang ini banyak golongan masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi 

(shirvani, 1985). Di negara berkembang, berjalan kaki seringkali dianggap sebagai 

penyediaan mobilitas bagi yang paling miskin warga. "Walkability" adalah istilah 

yang digunakan untuk menggambarkan dan mengukur konektivitas dan kualitas 

jalur pejalan kaki yang bisa diukur melalui komprehensif penilaian infrastruktur 



 
 

 
 

yang tersedia untuk pejalan kaki dan studi yang menghubungkan permintaan dan 

penawaran (Asian Development Bank, 2011). Global Walkability Index (GWI), 

yang dikembangkan oleh H. Krambeck untuk world bank, memberikan analisis 

kualitatif kondisi berjalan kaki termasuk keselamatan, keamanan, dan 

kenyamanan lingkungan pejalan kaki. Analisis ini memberikan pemahaman yang 

lebih baik tentang berjalan kaki di kota-kota Asia saat ini dan mampu 

mengidentifikasi cara untuk meningkatkan fasilitas pejalan kaki. 

Untuk mengetahui nilai secara keseluruhan dari berbagai aspek untuk 

lingkungan pejalan kaki dapat diketahui menggunakan metode pengukuran 

walkability. Walkability ini digunakan untuk mencerminkan kondisi berjalan kaki 

pada lokasi penelitian yang berupa koridor jalan. Pengukuran Walkability index 

menggunakan metode Global Walkability Index (GWI) yang selanjutnya 

dikembangkan oleh Asian Development Bank setelah melalui modifikasi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan negara-negara di Asia. Indikator yang akan 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.  2 Indikator Asian Development Bank (ADB) 

No Indikator Deskripsi 

1 Kenyamanan berjalan kaki  Fasilitas pendukung kegiatan 

berjalan kaki disediakan sehingga 

pejalan kaki nyaman dalam 

menggunakan jalur pejalan kaki 

2 Keamanan berjalan kaki Perasaan aman secara umum 

dalam menggunakan fasilitas 

pejalan kaki  

3 Kemenerusan Penggunaan 

Fasilitas Pejalan Kaki 

Jaringan jalur pejalan kaki tidak 

terputus dan tidak ada penghalang 

di jalur pejalan kaki  

4 Ketersediaan fasilitas 

penyebrangan 

Tersedia fasilitas penyeberangan 

jalan seperi zebra cross atau jpo. 

5 Ketersediaan infrastruktur 

penyandang cacat (difable) 

Tersedia fasilitas penunjang bagi 

kelompok penyandang cacat 

6 Perilaku pengendara Perilaku pengendara bermotor 



 
 

 
 

No Indikator Deskripsi 

bermotor mengganggu aktivitas pejalan 

kaki atau tidak. 

Sumber: Walkability and Pedestrian Facilities in Asia Cites, ADB 2011. 

Tabel diatas merupakan tabel indikator penilaian walkability menurut 

Asian Development Bank yang telah disintesis disesuaikan dengan kebutuhan 

kota-kota di Asia. 

2.2 Jalur Pejalan Kaki 

Pada sub bab ini akan menjelaskan tentang jalur pejalan kaki serta hal-hal 

lain yang berkaitan dengan kebutuhan akan keberadaan jalur pejalan kaki.  

2.2.1  Pengertian Jalur Pejalan Kaki 

Jalur pejalan kaki yang aman, nyaman, dan manusiawi dikawasan 

perkotaan merupakan komponen penting yang harus ada untuk meningkatkan 

efektifitas dari pergerakan warga pada perkotaan. Dalam Pasal 28 huruf c UU 

Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang diamanatkan mengenai perlunya 

RTRW kota memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 

jaringan pejalan kaki untuk menjalankan fungi wilayah kota sebagai pusat 

pelayanan sosial, ekonomi, dan pusat pertumbuhan wilayah. Pejalan kaki atau 

jalur pejalan kaki merupakan salah satu perabot jalan yang mendukung kegiatan 

transportasi serta kegiatan lainnya yang ada didalam suatu kawasan. Menurut 

PERMEN PU no 3 tahun 2004 pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di 

ruang lalu lintas jalan. Jalur pejalan kaki merupakan 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. Pejalan kaki juga diartikan sebagai pergerakan atau 

sirkulasi perpindahan manusia atau pengguna dari tempat asal (origin) menuju 

ketempat tujuan (destination) dengan berjalan kaki. Biasanya jalur pejalan kaki 

pada konteks perkotaan dimaksudkan sebagai ruang khusus untuk pejalan kaki 

yang berfungsi sebagai sarana pencapaian yang dapat melindungi pejalan kaki 

dari bahaya kendaraan bermotor, di Indonesia sendiri istilah jalur pejalan kaki 



 
 

 
 

lebih dikenal sebagai trotoar yang berarti jalur kecil pada pinggir jalur jalan 

dengan lebar 1,5 meter sampai 2 meter atau lebih memanjang sepanjang jalan 

umum. Pejalan kaki merupakan salah satu cara berlalu lintas dalam sistem 

transportasi, dan sangat dominan di daerah perkotaan atau lokasi yang memiliki 

permintaan tinggi dengan periode pendek. Jalur pejalan kaki berupa trotoar 

merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan 

untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki. Jalur Pejalan Kaki harus dapat 

menunjang aktivitas pejalan kaki dengan menyediakan ruang berjalan dan 

bersosialisasi yang nyaman.  Terdapat beberapa karakteristik pejalan kaki yang 

berperan dalam tingkat pelayanan prasarana jaringan pejalan kaki yang menjadi 

dasar perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yaitu: 

2.2.1.1  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 dijalani. 

Hal-hal yang mempengaruhi jauhnya jarak berjalan kaki yaitu: 

A. Motif 

Motif atau alasan dalam melakukan berjalan kaki dapat mempengaruhi 

orang untuk berjalan lebih lama atau jauh. Ada pula motif rekreasi namun 

mempunyai jarak yang relatif lebih pendek, sedangkan motif berbelanja 

dapat dilakukan lebih dari 2 jam dengan jarak sampai 2,5km tanpa disadari 

oleh pejalan kaki.  

B. Kenyamanan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan jenis aktivitas 

Kondisi cuaca mempengaruhi pilihan orang untuk berjalan kaki. Di 

Indonesia dengan cuaca yang panas orang hanya ingin menempuh jarak 

400 meter, sedangkan untuk aktivitas belanja dan membawa barang 

keinginan untuk 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 dibandingan dengan tidak tersedianya fasilitas ini secara merata. 

D. Pola guna lahan dan kegiatan 

Kegiatan berjalan disesuaikan dengan kebutuhan kawasan yang ada, 

berjalan pada pusat perbelanjaan dirasa tidak memberatkan sampai dengan 

jarak 500 meter. Lebih dari jarak ini dibutuhkan fasilitas lain yang dapat 

mengurangi kelelahan setelah berjalan. 

2.2.1.2  Karakteristik Pejalan Kaki 

Karakteristik pejalan kaki adalah salah satu faktor utama dalam perancangan, 

perencanaan maupun pengoperasian dan fasilitas-fasilitas transportasi. Tujuan dari 

mengetahui karakteristik pejalan kaki adalah untuk mengidentfikasi permasalahan 

pada kawasan yang direncanakan dan mengetahui kebutuhan yang diperlukan 

dalam perencanaan jalur pejalan kaki. Beberapa parameter yang digunakan dalam 

analisa pejalan kaki adalah sebagai berikut :  

a. Kecepatan Pejalan Kaki, adalah kecepatan rata-rata berjalan pejalan kaki, 

dinyatakan dalam satuan m/detik.  

b. Jumlah Aliran Pejalan Kaki, adalah jumlah pejalan kaki yang melintasi 

suatu titik dalam 1 (satu) satuan waktu tertentu, biasanya dinyatakan 

dalam pejalan kaki/menit atau pejalan kaki/15 (lima belas) menit.  

c. Aliran Per Satuan Lebar, adalah rata-rata aliran pejalan kaki per satuan 

lebar efektif jalur jalan, dinyatakan dalam satuan pejalan kaki/menit/meter.  

d. Platoon, menggambarkan sejumlah pejalan kaki berjalan berjajar atau 

berkelompok, biasanya tanpa disengaja dan disebabkan antara lain oleh 

faktor lampu lalu lintas atau faktor lain.  

e. Kepadatan Pejalan Kaki, adalah jumlah rata-rata pejalan kaki per satuan 

luas di dalam jalur berjalan kaki atau daerah antrian, yang dinyatakan 

dalam pejalan kaki/meter2 .  

f. Ruang Pejalan Kaki, adalah rata-rata ruang yang tersedia untuk setiap 

pejalan kaki dalam daerah jalur berjalan kaki atau antrian, dinyatakan 



 
 

 
 

dalam meter2 /pejalan kaki. Parameter ini adalah kebalikan dari kepadatan 

dan merupakan satuan yang praktis untuk analisa fasilitas pejalan kaki. 

2.3  Non Motorized Transportation 

Non Motorized Transportation (NMT) merupakan segala jenis transportasi 

yang tidak bergantung pada mesin dan motor untuk pergerakan nya. Jenis moda 

dalam NMT termaksud sepeda, berjalan kaki, dan beberapa jenis transportasi roda 

kecil lainnya (skateboard, delman, becak) dimana moda-moda ini menyediakan 

transportasi dan rekreasi (VTPI, 2010; pTKP, 2010) dan sangat bermanfaat untuk 

perjalanan singkat hingga 7km yang merupakan bagian terbesar dari perjalanan di 

daerah perkotaan. Penerapan (NMT) sangat penting dalam kehidupan 

berkelanjutan karena dalam NMT terdapat karakteristik-karakteristik kehidupan 

berkelanjutan seperti transportasi berkelanjutan yang aman, nyaman, dan efisien 

dalam  hal konsumsi energi serta meminimalisirkan pencemaran lingkungan. 

NMT merupakan elemen kunci untuk mendukung berhasil nya sistem transportasi 

perkotaan yang baik dan bersih, NMT adalah strategi transportasi yang sangat 

hemat biaya dalam penggunaan nya dan membawa efek besar bagi beberapa aspek 

seperti kesehatan, ekonomi dan sosial. NMT sering kali dimanfaatkan sebagai 

salah satu sumber rekreasi karena terdapat kecenderung membalikkan penggunaan 

kendaraan pribadi menjadi berjalan kaki atau berseda yang lebih menarik untuk 

dilakukan. Penerapan NMT dapat dimaksimalkan dengan  kebijakan-kebijakan 

penggunaan NMT dan investasti dalam fasilitas, sosialisasi manfaat penggunaan 

NMT, perencanaan kota yang cerdas, peningkatan transportasi umum dan 

disinsenftif untuk penggunaan kendaraan pribadi bermotor. 

Di banyak negara berkembang, NMT mengambil porsi perjalanan yang 

lebih besar daripada di negara maju, namun seiring berjalan waktu keadaan 

menjadi sebaliknya. Investasi modal dan saham untuk berjalan kaki dan bersepada 

menurun di negara berkembang dan perlaha n meningkat pada negara maju. 

Namun tidak bisa juga dilakukan generaalisasi karena pemisahan modal sangat 

khusus untuk negara dan kota dengan NMT berbagi antara 10% dan 66% untuk 

kota-kota Eropa yang berbeda dan bersepeda di daerah perkotaan bervariasi antara 

1% (AS) dan 27% (Belanda) dari keseluruhan perjalanan (VTPI,  2010). Salah 



 
 

 
 

satu parameter dalam penggunaan NMT adalah kepadatan perkotaan, sebagian 

besar kota pada negara berkembang memiliki kepadatan tinggi sehingga sangat 

cocok dengan penerapan kebijakan yang berorientasi pada NMT. Terdapat 

beberapa cara untuk meningkatkan penggunaan transportasi tidak bermotor atau 

NMT menurut (VPTI, 2010; Litman, 2009) antara lain: 

 Memperbaiki kondisi eksisting jalur pejalan kaki, penyebrangan 

jalan serta jalur sepeda. 

 Mengembangkan penggunaan lahan dan desain bangunan yang 

berorientasi pada kondisi pejalan kaki. 

 Meningkatkan manajemen dan pemeliharaan fasilitas transportasi 

tidak bermotor seperti jalu r pejalan kaki dan jalur sepeda. 

 Rencanakan dan rancang jalur  untuk sepeda dan pejalan kaki 

untuk meningkatkan keselamatan pengguna. 

 Rencanakan buku panduan akses multi-modal yang mencakup peta 

jaringan jalur pejalan kaki dan sepeda serta informasi-informasi 

lainnya.  

Penerapan jenis moda dari NMT yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda 

biasanya dilakukan oleh Pemerintah daerah, ada beberapa kasus pembiayaan dan 

dukungan secara teknis pembangunan dilakukan oleh pihak-pihak swasta yang 

ada didaerah tersebut. Biasanya pembangunan dimulai dengan perencanaan jalur 

pejalan kaki dan sepeda untuk mengidentifikasi masalah dan memprioritaskan 

kegiatan pembangunan (NYBC 2002; ABW 2010). Menurut beberapa perkiraan, 

5-10% dari perjalanan dengan kendaraan bermotor dapat dialihkan kepada 

penggunaan transportasi tidak bermotor (NMT) diwilayah perkotaan yang khas 

(Mackett , 2000). Beberapa tahun terakhir beberapa evaluasi telah dikembangkan 

untuk memprediksi permindaan untuk perjalanan tidak bermotor, mengevaluasi 

kondisi jalur pejalan kaki dan bersepeda serta memprediksi efek dari peningkatan 

penjalan kaki dan bersepeda. Namun dalam penerapan nya tentu ada beberapa 

hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Non Motorized Transportation 

(NMT) yaitu (ICE 2000) 



 
 

 
 

 Transportasi dengan kendaraan pribadi dan perencanaan tata ruang, 

yang merupakan sistem biasa di sebagian negara terutama pada 

negara berkembang. 

 Persepsi dan status publik: berjalan, bersepeda (dan angkutan 

umum) dianggap sebagai moda transportasi bagi masyarakat 

berpendapatan rendah.  

 Keselamatan: pejalan kaki dan pengendara sepeda rentan 

mengalami kecelakaan sehingga membutuhkan ruang jalan yang 

terpisah dan atau setidaknya dihargai dan diperhatikan oleh 

pengguna kendaraan lainnya. Pengguna NMT memiliki resiko 

lebih tinggi dalam terlibat kecelakaan daripada pengguna mobil 

khusunya di negara-negara berkembang (IPCC, 2007). 

  Kurangnya kenyamanan yang diterima oleh pengguna transportasi 

publik,yang diminta NMT dapat membuat pilihan publik. 

Kurangnya keseluruhan jangka panjang, visi serta perencanaan 

terpadu.  

2.4  Studi Preseden 

Studi preseden dalam penelitian ini digunakan sebagai salah satu bahan 

acuan dalam menyusun hasil akhir penelitian yang berupa perencanaan jalur 

pejalan kaki dengan dilakukannya analisis-analisis terkait kebutuhan pejalan kaki 

pada lokasi penelitian yaitu koridor Jalan Pangeran Antasari Kota Bandar 

Lampung. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai studi preseden terdapat pada 

Kota Bandung Jawa Barat dan Kota Surabaya yang akan dijelaskan dibawah ini. 

1. Jalan Pemuda Kota Semarang 

Jalur pejalan kaki pada Jalan Pemuda Kota Semarang memiliki 

karakteristik wilayah dan intensitas guna lahan yang mirip dengan lokasi 

penelitian yaitu di Koridor Jalan Pangeran Antasari Kota Bandar Lampung. Jalan 

Pemuda memiliki lebar jalan 20 meter sedangkan Jalan Pangeran Antasari 

memiliki lebar jalan 18 meter dengan hirarki jalan merupakan jalan arteri 

sekunder. Jalan Pemuda Kota Semarang merupakan jaringan primer perkotaan 



 
 

 
 

yang terdapat guna lahan bercampur (mix uses) seperti kawasan perdagangan dan 

jasa, kawasan pendidikan serta kawasan perkantoran pemerintah. Akan 

ditampilkan kondisi dari Jalan Pemuda dibawah ini: 

 

Gambar 2. 3 Kondisi Jalur Pejalan Kaki Preseden 

Berdasarkan tampilan diatas, terdapat jalur pejalan kaki dan muka 

bangunan yang cukup lebar dijadikan ruang terbuka. Jalan Pemuda Kota 

Semarang yang dijadikan sebagai preseden dalam penilitian kali ini sudah cukup 

layak digunakan dan juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk 

berkegiatan dan berjalan kaki. Dibawah ini akan ditampilkan beberapa bagian dari 

jalur pejalan kaki pada Jalan Pemuda Kota Semarang .  

 

Gambar 2. 4 Kondisi Jalan Preseden 



 
 

 
 

 
Gambar 2. 5 Kondisi Jalan Preseden 

Berdasarkan gambar 2.4 dan 2.5 diatas, kondisi jalur pejalan kaki preseden 

sudah terdiri dari elemen-elemen penunjang jalur pejalan kaki seperti bollard, 

vegetasi peneduh dan kursi taman serta kondisi jalan pada preseden yang mirip 

dengan lokasi penelitian yaitu memiliki lebar jalan yang besar dan intensitas 

kendaraan tinggi. 

Dari studi preseden diatas yang telah menerapkan walkability dalam penataan 

nya, selanjutnya akan diambil beberapa aspek dalam jalur pejalan kaki yang telah 

diterapkan dalam studi preseden yaitu: 

 Elemen jalur pejalan kaki (vegetasi peneduh, kursi taman, lampu taman, 

pembatas jalan, marka jalan, tempat sampah). 

 Lebar jalur pejalan kaki. 

 Jalur penyeberangan dan jalur difabel. 

 Ketinggian jalur pejalan kaki. 

2.6  Sintesis Variabel Penelitian 

Tabel 2. 3 Sintesis Variabel Penelitian 

Literatur Sumber Teori Variabel 

Pengertian 

jalur pejalan 

kaki 

Permen PU no 3 

thn 2004  

Jalur pejalan kaki 

merupakan ruas pejalan 

kaki, baik yang 

terintegrasi maupun 

terpisah dengan jalan 

 Pejalan kaki 

 Fasilitas 

pergantian 

moda 



 
 

 
 

Literatur Sumber Teori Variabel 

yang diperuntukkan 

untuk prasarana dan 

sarana pejalan kaki serta 

menghubungkan pusat-

pusat kegiatan dan atau 

fasilitas pergantian 

moda. 

 Penghubung 

antar moda 

 Ruang 

interaksi sosial 

perkotaan 

 Dirjen 

Perhubungan 

Darat, 1999 

Pejalan kaki adalah suatu 

bentuk 

transportasi yang penting 

di daerah perkotaan. 

Pejalan kaki merupakan 

kegiatan yang cukup 

esensial dari sistem 

angkutan dan harus 

mendapatkan tempat 

yang selayaknya. 

 Applyeard , 

1981 

Jalur Pejalan Kaki dapat 

dimanfaatkan sebagai 

ruang interaksi antar 

manusia yang terjadi di 

jalan. bahwa jalan adalah 

pusat sosial suatu kota 

dimana masyarakat 

berkumpul, tetapi juga 

sekaligus merupakan 

saluran pencapaian dan 

sirkulasi. 

 

Karakteristik 

Pejalan Kaki 

Kurniawan, 

Iwan. 2004. 

Karakteristik pejalan 

kaki adalah salah satu 

faktor utama dalam 

perancangan, 

perencanaan maupun 

pengoperasian dan 

fasilitas-fasilitas 

transportasi. Tujuan dari 

mengetahui karakteristik 

pejalan kaki adalah untuk 

mengidentfikasi 

permasalahan pada 

kawasan yang 

direncanakan dan 

mengetahui kebutuhan 

yang diperlukan dalam 

perencanaan jalur pejalan 

kaki. 

 Kecepatan 

pejalan kaki; 

 Jumlah aliran 

pejalan kaki; 

 Aliran per 

satuan lebar; 

 Platoon; 

 Kepadatan 

pejalan kaki. 

 

Fasilitas ADB(Asian Kota-kota di Asia  Kenyamanan 



 
 

 
 

Literatur Sumber Teori Variabel 

Pejalan Kaki di 

Asia 

Development 

Bank) 

Sustainable 

Development, 

2011. 

dikenal mengandalkan 

berjalan kaki, bersepeda 

dan transportasi umum 

sebagai pergerakannya. 

Namun seriring dengan 

peningkatan motorisasi, 

perhatian pada pejalan 

kaki dan transportasi 

umum menjadi terbatas. 

Peningkatan 

pertumbuhan kendaraan 

bermotor telah 

menyebabkan 

peningkatan terhadap isu 

lingkungan. 

berjalan kaki 

 Keamanan 

berjalan kaki 

 kemenerusan 

jalur pejalan 

kaki 

 Ketersediaan 

jalur 
penyeberangan 

 Ketersediaan 

jalur difabel. 

 

Tabel 2. 4 Sasaran dan Variabel Penelitian 

N

o 

Sasaran Sumber Variabel Justifikasi 

1 Identifikasi 

Karakteristik 

Pejalan Kaki 

 Kurniawan, 
Iwan. 2004. 

Pola guna lahan dan 
kegiatan 

Pendekatan terhadap 

keadaan eksisting 

lokasi studi 

Permen PU 

no 3 tahun 

2014 

Jumlah aliran pejalan kaki jumlah aliran pejalan 
kaki yang melewati 

jalur pejalan kaki 

Kepadatan pejalan kaki kepadatan pejalan kaki 

pada kawasan dalam 

satuan waktu  

motif berjalan kaki sebab bergeraknya 

pejalan kaki pada 

kawasan studi 

2 Walkability 

and Pedestrian 

Facilities in 

Asian Cities 

State and 

Issues 

ADB 
Sustainable 

Development

,2011. 

Kenyamanan Berjalan 
Kaki 

mengetahui 
kelengkapan fasilitas 

dan kenyamanan 

penggunaan jalur 
pejalan kaki 

 Hakim dan 

Utomo 

(2003) dalam 
Anggriani, 

2009. 

Keamanan Berjalan Kaki mengetahui 

ketersediaan jalur 

pejalan kaki dan 

tingkat rasa aman 

dalam menggunakan 

jalur pejalan kaki 

Keberlanjutan 
penggunaan Jalur Pejalan 

Kaki 

mengetahui kesesuaian 

jalur pejalan kaki dan 

penggunaan nya 

Ketersediaan 

Penyeberangan 

mengetahui 

ketersediaan dan jarak 

antara satu 

penyeberangan dengan 

yang lainnya 



 
 

 
 

N

o 

Sasaran Sumber Variabel Justifikasi 

Perilaku Pengendara 

bermotor 

mengetahui perilaku 

pengendaran 

kendaraan bermotor 

terhadap pejalan kaki  

   

Jalur Difabel 

mengetahui 

ketersediaan, posisi 

dan pemeliharaan 

infrastruktur difabel 
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