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BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berkakitan dengan 

Penyusunan pedoman rancangan jalur pejalan kaki yang disesuaikan dengan 

protokol kesehatan dengan skenario tatanan baru. Teori-teori tersebut meliputi 

Transportasi, Non-Motorized Transportatioan (NMT), Perancangan, Jalur Pejalan 

Kaki, Pejalan Kaki, Protokol Kesehatan di Era Pandemi, Kota Sehat (Healthy City), 

hingga preseden yang digunakan dalam penelitian ini.  

2.1  Transportasi  

Transportasi menurut papacostas (1987) dalam setijadji, Aries (2006) 

transportasi didefinisikan sebagai suatau sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu 

beserta arus dan sistem control yang memungkinkan orang atau barang dapat 

berpindah dari suatu tempat ketempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk 

mendukung aktifitas manusia. Transportasi dari suatu wilayah adalah sistem 

pergerakan manusia dan barang antara satu zona asal dan zona tujuan dalam 

wilayah yang bersangkutan. Pergerakan yang dimaksud dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai sarana atau moda, dengan menggunakan berbagai sumber 

tenaga, dan dilakukan untuk suatu keperluan tertentu. Proses transportasi 

merupakan gerakan dari tempat asal, yaitu darimana kegiatan pengangkutan 

dimulai dan ke tempat tujuan, yaitu dimana kegiatan pengangkutan diakhiri. 

Kegiatan transportasi terwujud menjadi pergerakan lalu lintas antara dua guna 

lahan, karena proses pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi ditempat asal 

(Setijowarno, D. & R. B. Frasila, 2001 dalam Setijadji, Aries, 2006). 

2.1.1  Sistem Transportasi  

Permasalahan transportasi dimulai dari pergerakan untuk memenuhi segala 

macam kebutuhan-kebutuhan. Kegiatan transportasi yang terwujud pergerakan lalu 

lintas antara dua guna lahan yang timbul karena adanya proses pemenuhan 

kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di tempat asal berada. Permasalahan 

transportasi dapat dengan mudah dipahami dan dicari alternatif pemecahannya 

secara baik melalui suatu pendekatan sistem transportasi. Sistem transportasi secara 

menyeluruh (makro) dapat dipecahkan menjadi beberapa sistem yang lebih kecil 
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(mikro) yang masing-masing saling terkakit dan saling mempengaruhi. Sistem 

transportasi mikro tersebut terdiri dari sistem kegiatan, sistem jaringan transportasi, 

sistem pergerakan lalu lintas, dan sistem kelembagaan (Tamin, 2000:28). Sistem 

transportasi terbagi menjadi 2 yaitu transportasi yang menggunakan moda 

transportasi dengan kendaraan bermotor (mobil, motor, kereta) dan moda 

transportasi kendaraan non bermotor (sepeda, becak, gerobak, berjalan kaki). Moda 

transportasi dengan kendaraan bermotor digunakan untuk jarak yang jauh dan 

intensitas bangunannya sangat rendah. Namun untuk moda transportasi kendaraan 

non bermotor digunakan untuk jarak yang dekat dan intensitas bangunannya tinggi. 

Setiap sistem kegiatan atau tata guna lahan mempunyai jenis kegiatan 

tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan akan menarik pergerakan dalam 

proses pemenuhan kebutuhan. Sistem ini merupakan sistem pola kegiatan tata guna 

lahan yang terdiri sistem pola kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. 

Kegiatan yang timbul dalam sistem ini membutuhkan pergerakan sebagai alat 

pemenuhan kebutuhan yang perlu dilakukan setiap hari yang tidak dapat dipenuhi 

oleh tata guna lahan tersebut. Besarnya pergerakan sangat berkakitan erat dengan 

jenis dan intensitas kegiatan yamg dilakukan. Pergerakan yang berupa pergerakan 

manusia atau barang tersebut membutuhkan moda transportasi (sarana) dan media 

(prasarana) tempat moda transportasi bergerak yang dikenal sebagai sistem 

jaringan. Sistem mikro kedua ini meliputi sistem jaringan jalan raya, kereta api, 

terminal, kereta api, bandara dan pelabuhan laut.  

Interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan ini menghasilkan 

pergerakan manusia atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan atau orang 

(pejalan kaki). Jika pergerakan tersebut diatur oleh sistem rekayasa dan manajemen 

lalu lintas yang baik akan tercipta suatu sistem pergerakan yang aman, cepat, 

nyaman, murah, handal dan sesuai dengan lingkungannya. Permasalan kemacetan 

yang sering terjadi biasanya tibul karena kebutuhan akan transportasi lebih besar 

daripada prasarana transportasi yang tersedia, atau prasarana tersebut tidak dapat 

beerfungsi sebagaimana mestinya. Sistem pergerakan memegang peranan penting 

dalam menampung pergerakan agar terciptanya pergerakan yang lancar dan 

akhirnya pasti mempengaruhi kembali sistem kegiatan dan sistem jaringan yang 
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ada dalam bentuk aksesibilitas dan mobilitas. Dalam sistem transportasi, 

keseimbangan antara moda transportasi dengan jumlah barang atau orang yang 

diangkut. Jika keseimbangan ini tidak bisa terpenuhi yang tejadi hanyalah masalah-

masalah transportasi. Kapasitas moda angkutan yang lebih kecil dari jumlah barang 

atau orang yang diangkut maka yang terjadi semakin rendah tingkat keamanan dan 

kenyamanan. Tetapi apabila kapasitas moda angkutan lebih besar dari barang atau 

orang yang diangkut maka yang tejadi adalah semakin tinggi tingkat keamanan dan 

kenyamanan. 

2.1.2  Transportasi Berkelanjutan 

Transportasi berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem transportasi 

yang penggunaan bahan bakar, emisi kendaraan, tingkat keamanan, kemacetan, 

serta akses sosial dan ekonominya tidak akan menimbulkan dampak negatif yang 

tidak dapat diantisipasi oleh generasi yang akan datang (Richardson, 2000). 

Transportasi berkelanjutan (sustainable transportation) merupakan refleksi dari 

konsep pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor transportasi. Berpedoman 

pada definisi transportasi berkelanjutan di atas, pada dasarnya terdapat tiga aspek 

dalam transportasi berkelanjutan, yaitu keberlanjutan dalam aspek lingkungan, 

sosial, dan ekonomi. Berdasarkan terminologi yang sederhana pembangunan 

berkelanjutan dapt dibedakan menjadi lingkungan, sosial, dan tujuan ekonomi yang 

harus dipenuhi oleh sistem transportasi yang berkelanjutan, yaitu sebagai berikut 

(Fjellstorm, 2002): 

a. Lingkungan (Environmental); tingkat penggunaan sumberdaya alam yang 

tidak dapat diperbaharui haruslah tidak melebihi tingkat pertumbuhan 

barang pengganti; tingkat emisi polusi haruslah tidak melebihi kapasitas 

asimilatif dari dan keanekaragaman hayati harus dipertahankan. 

b. Sosial; akses pada seluruh aktivitas untuk terlibat dalam kehidupan sosial 

harus dapat dijamin sejauh mungkin, kualitas udara dan kebisingan haruslah 

tidak melebihi standar kesehatan yang disarankan oleh WHO (World Health 

Organization/Organisasi Kesehatan Dunia) dan resiko kecelakaan harus 

diminimasi. 
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c. Ekonomi; kebutuhan mobilitas orang dan barang perlu untuk mencapai 

perkembangan ekonomi yang lebih cerah haruslah disediakan, menghindari 

kemacetan, dan tidak memberi beban berlebih pada keterbatasan finasial 

dari anggaran publik dan swasta. 

2.2 Non-Motorized Transportation (NMT)  

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian NMT, cara 

meningkatkan NMT, Peran kendaraan tidak bermotor serta keutungan penggunaan 

kendaraan tidak bermotor.  Berikut ini merupakan penjelasan mengenai NMT: 

2.2.1  Pengertian Non-Motorized Transportation (NMT) 

Menurut Dr. Rakesh Kumar Jain, Non-Motorized Transportation (NMT) 

adalah elemen penting untuk mendorong transportasi urban. NMT merupakan 

aspek penting dalam menciptakan sistem transportasi yang nyaman, aman dan 

efisien serta terintegrasi antar moda tranportasi. Bentuk NMT yang popular adalah 

berjalan kaki dan bersepeda. NMT juga merupakan bagian integral dari 

pengembangan sistem BRT. Semakin banyaknya NMT yang masuk dalam sistem 

BRT maka akan menjadikan lingkungan urban yang berkesinambungan. Beberapa 

perkembangan NMT di daaerah-daerah yang lainnya, integrasi antar Bus Rapid 

Transit (BRT) dan trotoar serta sepeda sebagai moda utama NMT dirasa masih 

sangat kurang.  

Transportasi tidak bermotor (NMT) seringkali merupakan elemen kunci 

untuk berhasil mendorong transportasi perkotaan yang bersih. Ini bisa menjadi 

moda transportasi yang sangat menarik untuk jarak yang relatif pendek, yang 

merupakan bagian terbesar dari perjalanan di kota-kota. Kunci untuk membalikkan 

kecenderungan penggunaan kendaraan yang lebih pribadi adalah membuat berjalan 

kaki dan bersepeda menjadi menarik, bersama dengan meningkatkan transportasi 

umum. Ini dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan termasuk pembangunan 

trotoar dan jalur sepeda, program berbagi sepeda, perencanaan kota dan 

pengembangan berorientasi pejalan kaki. Mendesain transportasi berkelanjutan 

dalam hal kendaraan non-motor untuk kota yang menjanjikan dunia yang lebih baik 

untuk masa depan generasi. Ini memberikan strategi untuk mengubah pilihan moda 
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transportasi ke pengguna jalan kendaraan bermotor untuk kendaraan non motor 

melalui integrasi penggunaan lahan dan perencanaan transportasi. Dengan 

meningkatkan jalur pejalan kaki dan zona bersepeda untuk meningkatkan 

perjalanan tidak bermotor dan mengurangi perjalanan kendaraan bermotor. Itu 

penggunaan transportasi tidak bermotor seperti bersepeda dan berjalan tidak hanya 

untuk mengurangi karbon tetapi juga gaya hidup sehat dan aktivitas fisik. 

Non-Motorized Transportation (NMT) mencakup semua bentuk perjalanan 

yang tidak bergantung pada mesin atau motor untuk bergerak. Ini termasuk 

berjalan, sepeda, dan menggunakan transportasi roda kecil (sepatu roda, 

skateboard, skuter dorong dan gerobak tangan) dan kursi roda. Moda transportasi 

ini dapat menyediakan rekreasi, dan transportasi. Misalnya, beberapa orang akan 

memilih untuk berjalan atau bersepeda daripada berkendara karena mereka 

menikmati kegiatan tersebut. Pentingnya transportasi tidak bermotor dapat 

diringkas sebagai berikut: mereka menyediakan transportasi dari pintu ke pintu,  

infrastruktur tidak bermotor biasanya memiliki penetrasi spasial yang sangat tinggi; 

tidak bermotor, tidak menyebabkan menunggu waktu dibandingkan dengan 

menunggu di halte angkutan umum, tidak bermotor memiliki kinerja lingkungan 

yang baik; mereka adalah moda transportasi murah. 

2.2.2  Cara meningkatkan Non-Motorized Transportation (NMT) 

Adapun beberapa cara khusus untuk meningkatkan transportasi tidak 

bermotor antara lain (VPTI, 2010; Litman, 2009): memperbaiki trotoar, 

penyeberangan, jalur, jalur sepeda, dan jaringan; sistem sepeda publik (sistem 

penyewaan sepeda otomatis yang dirancang untuk menyediakan mobilitas yang 

efisien untuk perjalanan perkotaan singkat dan utilitarian); mengembangkan 

penggunaan lahan dan desain bangunan yang berorientasi pejalan kaki; tingkatkan 

konektivitas jalan dan jalur, dengan pintasan khusus tidak bermotor; penenangan 

lalu lintas, peningkatan lanskap jalan, pengurangan kecepatan lalu lintas, 

pembatasan kendaraan, dan realokasi ruang jalan; pendidikan keselamatan, 

penegakan hukum dan program dorongan; parkir sepeda; integrasi sepeda dalam 

sistem transit (misalnya rak di bus); mengatasi masalah keamanan pejalan kaki dan 
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pengendara sepeda; harga kemacetan; kebijakan parkir kendaraan; dan pajak bahan 

bakar. 

Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimesni dan memiliki banyak 

wajah dan aspek. Orang miskin (income poor) melakukan perjalanan yang lebih 

sedikit, san lebih banya perjalannya dilakukan dengan berjalan kaki. Untuk 

Sebagian besar tujuan mereka mengalami keterbatasan untuk dapat mengakses 

pelayanan apapun yang tersedia, sebatas dalam jarak yang dapat ditempuh dengan 

berjalan kaki, membuat mereka menjadi miskin dalam hal aksesibilitas 

(accessibility poor). Bagi orang miskin dan khususnya wanita, anak-anak, dan 

orang tua, melakukan perjalanan seringkali terhalang oleh bahaya (vulnerability 

menjadi pejalan kaki (pedestrian) terhadap kecelakaan lalu lintas dan kejahatan, 

sehingga mereka menjadi miskin dalam hal keamanan dan keselamatan (safety 

poor). Akhirnya, terdapat bukti bahwa perjalanan jarak jauh dan waktu yang 

panjang juga menghasilkan kelelahan dan kejenuhan, sehingga menambah dimensi 

kemiskinan yaitu menjadikan mereka miskin dalam hal energi (energy-poverty), 

(The World Bank, 2002). 

2.2.3  Peran Kendaraan Tidak Bermotor  

 Kendaraan tidak bermotor (Non-Motorized Transportation) memilikiperan 

ambigu sekaligus memberikan manfaat nyata terhadap lingkungan. Dibeberapa 

kota, kendaraan tidak bermotor merupakan moda transportasi utama bagi kaum 

miskin, dan dibeberapa lokasi menghasilkan pendapat yang nyata bagi mereka. Hal 

ini mengakibatkan kendaraan bermotor berdampak nyata bagi persoalan 

kemiskinan. Selain kendaraan tidak bermotor menjadi moda utama menuju tempat 

kerja,, kendaraan tidak bermotor juga berperan kritis dalam menggerakan fungsi 

ekonomi kota. Disamping adanya manfaat nyata tersebut, kendaraan tida bermotor 

telah cenderung diabaikan pleh pembuat keputusan saat memformulasikan 

kebijakan infrastruktur dan secara positif menghalangi penggunaannya sebagai 

penyedia jasa transportasi (The World Bank,2002). 

 Dampak lingkungan dari kendaraan bermotor seringkali diwarnai oleh 

teknologi mesin dan bahan bakar yang sudah using, sedangkan kendaraan tidak 
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bermotor modern dapat menghasilkan manfaat dari teknologi material yang 

canggih. Strategi yang eksplisit dari kendaraan tidak bermotor adalah kebutuhan 

untuk menata ulang sejarah lingkaran kebijakan yang telah mebiaskan kebijakan 

trasportasi perkotaan, sehingga mengorbankan minat pejala kski dan pengguna 

sepeda. Akibat kebijakan tersebut, kendaraan tidak bermotor menjadi kurang aman, 

kurang nyamna, dan kurang menarik. Sehingga, pengalaman penggunaan 

kendaraan tidak bermotor yang semakin munurun menjadi kenyataan. Proses 

tersebut tidak dapat diterima, sebab hal itu berppangkal pada kegagalan untuk 

mengenali beberapa pengaruh eksternal dari kendaraan bermotor yang mengalihkan 

pilihan orang dari kendaraan tidak bermotor. Hal tersebut juga mengakibatkan 

pertentangan melawan kemiskinan, khususnya mereka yang todak dapat memiliki 

cara atau kemampuan untuk menggunakan angkutan umum bermotor. Dua moda 

utama dari kendaraan tidak bermotor adalah berjalan kaki dan beragam versi 

sepeda, baik angkutan pribadi maupun public. Kendaraan tidak bermotor disektor 

publik, secara khusus meupakan moda penting di Asia Selatan. Kendaraan tidak 

bermotor merupakan moda yang digunakan 40-60% dari seluruh perjalanan 

dibeberapa kota utama di Asia (The World Bank,2002). 

2.2.4  Keuntungan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor  

  Banyak kota di negara sedang berkembang telah mengimplementasikan 

kebijakan yang mengurangi penggunaan sepeda, yaitu mendorong penggunaan 

kendaraan bermotor bahkan untuk perjalanan jarak pendek. Pejalan kaki, sepeda 

dan becak tidak menghasilkan polusi udara, tidak menghasilkan gas rumah kaca, 

dan polusi suara yang rendah. Pengurangan emisi kebisingan adalah hal penting 

untuk mengurangi penderitaan penyakit asma, penyakit cardio-vuscular, dan 

mengurangi kesulitan tidur.  Pejalan kaki dan pengguna sepeda merupakan 

pengguna yang lebih efisien dalam menggunakan ruang jalan dibandingkan dengan 

pengguna kendaraan pribadi, sehingga dapat mengatasi persoalan kemacetan. 

Kendaraaan angkutan umum yang terisi penuh merupakan pengguna ruang jalan 

kurang dari sepertiga, sedangkan pejalan kaki menggunakan kurang dari 

seperenam. Pengguna becak menggunakan ruang jalan per penumpang yang lebih 

kecil dibandingkan penggunaan taksi dan kendaraan bermotor berpengisian satu 
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orang. Perjalanan dengan berjalan kaki dan penggunaan sepeda merupakan cara 

yang paling efisien dan sangat ramah lingkungan pada pejalan jarak pendek. 

Dinegara berkembang, rata-rata jarak perjalanan adalah sangat pendek. Seringkali 

lebih dari 60% perjalanan adalah berjarak kurang dari tiga kilometer. 

 Peningkatan efisien perjalanan dnegan kendaraan tidak bermotor 

merupakan hal yang vital secara ekonomis. Secara virtual setiap perjalanan berawal 

dan berakhir dengan berjalan kaki, yaitu mencapai lahan parkir, gedung kantor, 

rumah maupun stasiun. Karena perjalanan dengan berjalan kaki lambat, 

ketidakefisienan dalam menggunakan perjalanan ini mendorong orang untuk 

berjalan dalam jarak jauh, sehingga menimbulkan biaya ekonomi yang sangat tinggi 

sebab lambatnya perjalanan menggunakan moda jenis ini. Pada kecepatan tiga 

kilometer per jam dengan berjalan kaki akan menambah waktu perjalanan sebanyak 

20 menit. Selain itu juga, Usaha untuk mempromosikan berjalan kaki merupakan 

hal yang vital dalam mengurangi lebih dari 500.000 kematian akbiat kecelakaan 

setiap tahunya. Diperkirakan sekitar 1,1 juta kematian akibat kecelakaan lalu lintas 

secara global setiap tahunnya. Pada kelompok orang-orang muda dinegara sedang 

berkembang kematian akibat kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian 

kedua tertinggi menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Dinegara berkembang 

korban kecelakaan lalu lintas pada umumnya adalah pejalan kaki. 

 Pada tahun 80an dari seluruh perjalanan yang dilakukan di daerah 

perkotaan, berjalan kaki adalah moda transportasi yang utama untuk perjalanan 

jarak pendek diberbagai kota di Indonesia. Berjalan kaki memiliki karakteristik, 

misalnya kecepatan adalah 5 kph, rata-rata kecepatan adalah 3,5 kph, panjang 

perjalanan yang ideal adalah 400m, rata-rata panjang perjalanan adalah 1,1 km, dan 

tidak ada biaya per penumpamg per kilometer (Dimitriou,1995). Dalam banyak 

keadaan, berjalan kaki menghasilkan banyak manfaat misalnya tanpa polusi, moda 

perjalanan yang fleksibel, dan memberikan dampak kesehatan bagi penggunanya. 

Namun, moda ini mengalami hal-hal negatif yaitu tidak adanya perlindungan dari 

tabrakan dengan kendaraan bermotor atau polusi. 
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2.3 Perancangan  

Pada sub bab ini akan dijelaskan menngenai pengerian perancangan serta 

tujuan dari perancangan. 

2.3.1 Pengertian Perancangan  

Perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, 

menilai memperbaiki dan menyusun suatu sistem, baik sistem fisik maupun non 

fisik yang optimum untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi 

yang ada. Perancangan suatu alat termasuk dalam metode teknik, dengan demikian 

langkah-langkah pembuatan perancangan akan mengikuti metode teknik. Merris 

Asimov menerangkan bahwa perancangan teknik adalah suatu aktivitas dengan 

maksud tertentu menuju kearah tujuan dari pemenuhan kebutuhan manusia, 

terutama yang dapat diterima oleh faktor teknologi peradaban kita. Dari definisi 

tersebut terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perancangan yaitu : 

1. aktifitas dengan maksud tertentu, 

2. sasaran pada pemenuhan kebutuhan manusia dan  

3. berdasarkan pada pertimbangan teknologi. 

Menurut Pressman (2009) perancangan atau rancang merupakan 

serangkakian prosedur untuk menterjemahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke 

dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana 

komponen-komponen sistem di implementasikan. Soetam Rizky (2011) 

mendefinisikan bahwa perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan 

sesuatu yang melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta komponen. 

2.3.2 Tujuan Perancangan  

 Tujuan sebuah perancangan menurut Andri Koniyo (2007) diantaranya 

adalah: 

1. Memenuhi spesifikasi fungsional. 

2. Memenuhi Batasan-batasan target. 

3. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan implisit dan eksplisit berdasarkan kinerja 

dan sumber daya. 
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4. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan imolisit dan eksplisit berdasarkan bentuk 

hasil rancangan yang dikehendaki. 

5. Memenuhi keterbatasam-keterbatasan proses perancangan seperti waktu 

dan biaya. 

6. Memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap. 

7. Untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan berkakitan dengan pemecahan 

masalah. 

8. Untuk mengetahui berbagai elemen spesifik pendukung dalam 

pengembangan sistem baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras 

yang digunakan pada sistem desain. 

2.4 Jalur Pejalan Kaki  

Pada sub bab jalur pejalan kaki akan dijelaskan mengenai pengertian jalur 

pejalan kaki, ruang pejalan kaki, fasilitas jalur pejalan kaki serta ruang pejalan kaki 

di Kawasan pendidikan. 

2.4.1 Pengertian Jalur Pejalan Kaki 

Jalur pejalan kaki merupakan salah satu elemen yang sangat penting  di era 

sekarang. Jalur pejalan kaki selain memberikan jalur untuk pejalan kaki, jalur 

pejalan kaki juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki yang 

melintasi jalur pejalan kaki. Shirvani (1985) mengatakan bahwa penggunanya 

memerlukan jalur khusus yang disebut juga dengan pedestrian yang merupakan 

salah satu elemen-elemen perancangan kawasan yang dapat menentukan 

keberhasilan dari proses perancangan di suatu kawasan perkotaan. Pedestrian juga 

berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat 

lainnya dengan mudah, nyaman dan aman bagi pejalan kaki. 

Sistem jalur pejalan kaki yang baik akan mengurangi ketergantungan pada 

kendaraan bermotor di pusat kota dan membantu meningkatkan kualitas udara 

menjadi lebih baik. Untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor 

dan meningkatkan kualitas udara menjadi lebih baik maka diperlukan interaksi 

antara pejalan kaki dengan jalur kendaraan tetap terakomodasi dengan 
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pertimbangan kesesuaian fungsi dengan kebutuhan, kenyamanan fisik dan 

psikologis. 

Jalur pejalan kaki atau yang lebih dikenal dengan istilah trotoar berasal 

dari bahasa Perancis “Trotoire” yang berarti jalan kecil selebar 1,5 – 2 meter, 

memanjang sepanjang jalan umum, jalan besar atau jalan raya. Dalam teori Kevin 

Lynch tentang elemen-elemen pembentuk kota jalur pejalan kaki ini termasuk 

dalam salah satu bentuk elemen tersebut yaitu elemen Path, yang dapat dijadikan 

pembatas dari satu wilayah/distrik/blok. Keberadaan jalur pejalan kaki tidak hanya 

sekedar sebagai pemberi kesan pada sebuah kota, dimana jika jalan-jalan dan jalur 

pejalan kakinya mengesankan maka kota tersebut juga akan mengesankan, namun 

juga harus diingat fungsi utamanya yaitu sebagai wadah bagi pejalan kaki untuk 

dapat bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan aman, dan 

nyaman, tanpa rasa takut baik terhadap sesama pengguna jalur tersebut maupun 

terhadap kendaraan (Pedestrian security dan Pedestrian safety). 

Setiap orang harus memilki kesadaran tentang betapa pentingnya fungsi 

jalur pejalan kaki ini bagi setiap warga sebuah kota, seperti yang tertera di dalam 

Deklarasi universal tentang Hak Asasi pejalan kaki dimana hak pejalan kaki 

mendapat perlindungan dan bahwa kota dan bentukan lingkungan permukiman 

yang lain tidak seharusnya menyakitkan atau mengurangi kenyamanan pejalan 

kaki. Pedestrian yang jalurnya telah diakomodasi di hampir seluruh wilayah 

perkotaan  mempunyai keinginan yaitu keamanan dan kenyamanan dalam berjalan 

kaki. Pada kenyataannya jalur-jalur pejalan kaki yang ada sebagian besar tidak 

dapat memenuhi keinginan para pejalan kaki tersebut. Hal itu bisa terjadi karena 

berbagai sebab seperti ukuran jalur yang terlalu kecil, letaknya yang terlalu tinggi 

(20-30 cm dari muka jalan) dan tidak rata, dan yang paling terburuk adalah 

berubahnya fungsi jalur pejalan kaki  menjadi area pedagang kaki lima. 

2.4.2 Ruang Pejalan Kaki  

Berdasarkan Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral 

Penataan Ruang, tipologi ruang bagi pejalan kaki dibedakan menjadi: 
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a. Ruang Pejalan Kaki di Sisi Jalan (sidewalk) Merupakan bagian dari sistem 

jalur pejalan kaki dari tepi jalan raya hingga tepi terluar lahan milik 

bangunan. 

 

Sumber : Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2.  1 

Perspektif Sidewalk 

b. Ruang Pejalan Kaki di Sisi Air (Promenade) ialah ruang pejalan kaki yang 

pada salah satu sisinya berbatasan dengan badan air. 

 

Sumber : Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2.2  

Perspektif Promenade 

c. Ruang Pejalan Kaki di Kawasan Komersial/Perkantoran (Arcade) ialah 

ruang pejalan kaki yang berdampingan dengan bangunan pada salah satu 

atau kedua sisinya. 

 

Sumber : Permen PU No.3 Tahun 2014 



41 
 

Gambar 2.3  

Perspektif Arcade 

d. Ruang Pejalan Kaki di Atas Permukaan Tanah (Elevated). 

 

Sumber : Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2.  4  

Perspektif Elevated 

 

Sumber : Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2.5  

Perspektif Elevated 

2.4.3 Fasilitas Ruang Pejalan Kaki 

Pada sub bab ini juga akan dijelaskan mengenai fasilitas sarana dan 

prasarana ruang pejalan kaki. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai fasilitas 

sarana dan prasarana ruang pejalan kaki: 

A. Fasilitas Prasarana Ruang Pejalan Kaki  

Fasilitas prasarana ruang pejalan kaki yang diatur dalam pedoman 

penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang pejalan kaki di perkotaan 

adalah tempat penyeberangan bagi pejalan kaki. Penyeberangan bagi pejalan kaki 

yang efektif dilakukan melalui penataan berbagai elemen pejalan kaki antara lain, 

informasi yang dibutuhkan (rambu-rambu/petunjuk bagi pejalan kaki) yang dapat 
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dilihat dan diakses seperti tanda-tanda lalu lintas, tanda tempat penyeberangan 

(termasuk tempat penyeberangan bagi pejalan kaki yang mempunyai keterbatasan 

fisik).  

a. Penyebrangan Sebidang  

1. Penyeberangan Zebra 

Dipasang di kaki persimpangan tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas 

atau di ruas jalan. Apabila persimpangan diatur dengan lampu 

pengatur lalu lintas, pemberian waktu penyeberangan bagi pejalan 

kaki menjadi satu kesatuan dengan lampu pengatur lalu lintas 

persimpangan. Apabila persimpangan tidak diatur dengan lampu 

pengatur lalu-lintas, maka kriteria batas kecepatan kendaraan 

bermotor adalah <40 km/jam. 

2. Penyeberangan Pelikan 

Dipasang pada ruas jalan, minimal 300 meter dari persimpangan, 

atau Pada jalan dengan kecepatan operasional rata-rata lalu lintas 

kendaraan >40 km/jam. 

b. Penyeberangan Tidak Sebidang  

1. Elevated/Jembatan 

Elevated/jembatan digunakan apabila: 

 Jenis jalur penyeberangan tidak dapat menggunakan 

penyeberangan zebra.  

 Pelikan sudah menganggu lalu lintas kendaraan yang ada.  

 Pada ruas jalan dengan frekuensi terjadinya kecelakaan 

pejalan kaki yang cukup tinggi. 

 Pada ruas jalan yang mempunyai arus lalu lintas dengan 

kecepatan tinggi dan arus pejalan kaki yang cukup ramai.  

Jalur yang melandai harus disediakan untuk seluruh tempat 

penyeberangan bagi pejalan kaki baik di atas jalan maupun di 

bawah jalan. Jika diperlukan maka dapat disediakan tangga untuk 

mencapai tempat penyeberangan.  

2. Underground/terowongan  

Underground/terowongan digunakan apabila:  
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 Jenis jalur penyeberangan dengan menggunakan 

elevated/jembatan tidak dimungkinkan untuk diadakan. 

 Lokasi lahan atau medan memungkinkan untuk dibangun 

underground/terowongan. 

c. Marka untuk  penyeberangan 

Marka jalan untuk penyeberangan pejalan kaki dinyatakan dalam 

bentuk: 

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

tersusun melintang jalur lintas.  

 Marka, berupa 2 (dua) garis utuh melintang jalur lalu lintas. 

Ketentuan teknis yang mengatur tentang marka penyeberangan 

pejalan kaki adalah sebagai berikut: 

 Garis membujur tempat penyeberangan orang harus memiliki lebar 

0,30 meter dan panjang sekurang-kurangnya 2,50 meter. 

 Celah di antara garis-garis membujur mempunyai lebar sama atau 

maksimal 2 (dua) kali lebar garis membujur tersebut. 

 Dua garis utuh melintang tempat penyeberangan pejalan kaki 

memiliki jarak antar garis melintang sekurang-kurangnya 2,5 meter 

dengan lebar garis melintang 0,30 meter.  

 Tempat penyeberangan orang ditandai dengan Zebra Cross. 

 Apabila arus lalu lintas kendaraan dan arus pejalan kaki cukup 

tinggi, tempat penyeberangan orang dilengkapi dengan alat pemberi 

isyarat lalu lintas. 

d. Penyebrangan di tengah ruas 

Untuk kawasan perkotaan, yang terdapat jarak antar persimpangan 

cukup panjang,maka dibutuhkan penyeberangan di tengah ruas agar 

pejalan kaki dapat menyeberang dengan aman. Lokasi yang 

dipertimbangkan untuk penyeberangan ditengah ruas harus dikaji 

terlebih dahulu. Pertimbangan dalam penentuan lokasi penyeberangan 

di tengah ruas, antara lain: 

 Lokasi penyeberangan memungkinkan untuk mengumpulkan atau 

mengarahkan pejalan kaki menyeberang pada satu lokasi. 
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 Merupakan lokasi untuk rute yang aman untuk berjalan kaki bagi 

anak sekolah. 

 Kawasan dengan konsentrasi pejalan kaki yang menyeberang cukup 

tinggi seperti permukiman yang memotong kawasan pertokoan atau 

rekreasi atau halte yang berseberangan dengan permukiman atau 

perkantoran).  

 Rambu-rambu peringatan harus dipasang sebelum lokasi untuk 

memperingatkan pada pengendara bermotor akan adanya aktifitas 

penyeberangan.   

 Penyeberangan dan rambu-rambu harus memiliki penerangan jalan 

yang cukup. 

 Penyeberangan harus memiliki jarak pandang yang cukup baik bagi 

pengendara bermotor maupun pejalan kaki. 

 Pada lokasi dengan arus lalu lintas 2 (dua) jalur, perlu disediakan 

median pada lokasi penyeberangan, sehingga penyeberang jalan 

cukup berkonsentrasi pada satu arah saja.   

e. Penyebrangan di Persimpangan  

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk penyeberangan di persimpangan 

adalah sebagai berikut: 

 Terdapat alat pemberi isyarat lalu lintas yang berfungsi 

menghentikan arus lalu lintas sebelum pejalan kaki menyeberangi 

jalan atau alat yang memberi isyarat kepada pejalan kaki kapan saat 

yang tepat untuk menyeberang jalan.  

 Jika penyeberangan di persimpangan memiliki permasalahan yang 

cukup kompleks antara lain dengan interaksi dari sistem prioritas, 

volume yang membelok, kecepatan, jarak penglihatan, dan tingkah 

laku pengemudi, maka pada suatu phase yang terpisah bagi pejalan 

kaki dapat diterapkan alat pemberi isyarat lalu lintas, dengan 

memperhatikan hal–hal sebagai berikut:  

 Arus pejalan kaki yang menyeberangi setiap kaki persimpangan 

lebih besar dari 500 orang/jam. 
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Lalu lintas yang membelok kesetiap kaki persimpangan mempunyai 

jarak waktu (headway) rata-rata kurang dari 5 detik, tepat pada saat 

lalu lintas tersebut bergerak dan terjadi konflik dengan arus pejalan 

kaki. 

B. Fasilitas  Sarana Ruang Pejalan Kaki  

Yang termasuk dalam sarana ruang pejalan kaki adalah drainase, jalur hijau, 

lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka dan 

perambuan, papan informasi (signage), halte/shelter bus dan lapak tunggu, serta 

telepon umum. Persyaratan teknis penyediaan sarana ruang pejalan kaki diatur 

dalam Keputusan Menteri Perhubungan tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan: KM 65 Tahun 1993.   

a. Drainase 

Drainase terletak berdampingan atau dibawah dari ruang pejalan kaki. 

Drainase berfungsi sebagai penampung dan jalur aliran air pada ruang pejalan kaki. 

Keberadaan drainase akan dapat mencegah terjadinya banjir dan 

genangangenangan air pada saat hujan. Dimensi minimal adalah lebar 50 centimeter 

dan tinggi 50 centimeter. 

 

Sumber : Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2.6 

Drainase 

b. Jalur Hijau 

Jalur hijau diletakan pada jalur amenitas dengan lebar 150 centimeter dan 

bahan yang digunakan adalah tanaman peneduh. 
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Sumber: Sumber: Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2.7  

Jalur Hijau 

c. Lampu Penerangan  

Lampu penerangan diletakkan pada jalur amenitas. Terletak setiap 10 meter 

dengan tinggi maksimal 4 meter, dan bahan yang digunakan adalah bahan dengan 

durabilitas tinggi seperti metal & beton cetak.  

 

 

Sumber: Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2.8 

Fasilitas Lampu Penerangan 

d. Tempat duduk 

Tempat duduk diletakan pada jalur amenitas. Terletak setiap 10 meter 

dengan lebar 40-50 centimeter, panjang 150 centimeter dan bahan yang digunakan 

adalah bahan dengan durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak.  
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Sumber: Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2.9 

Fasilitas Tempat Duduk 

e. Pagar Pengamatan  

Pagar pengaman diletakan pada jalur amenitas. Pada titik tertentu yang 

berbahaya dan memerlukan perlindungan dengan tinggi 90 centimeter, dan bahan 

yang digunakan adalah metal/beton yang tahan terhadap cuaca, kerusakan, dan 

murah pemeliharaannya. 

Sumber: Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2. 10 

Fasilitas Pagar Pengamatan 

f. Tempat Sampah 

Tempat sampah diletakan pada jalur amenitas. Terletak setiap 20 meter 

dengan besaran sesuai kebutuhan, dan bahan yang digunakan adalah bahan dengan 

durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak.   
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Sumber: Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2. 11  

Fasilitas Tempat Sampah 

g. Marka, Perambuan, Papan Informasi 

Marka dan perambuan, papan informasi (signage) diletakan pada jalur 

amenitas, pada titik interaksi sosial, pada jalur dengan arus pedestrian padat, dengan 

besaran sesuai kebutuhan, dan bahan yang digunakan terbuat dari bahan yang 

memiliki durabilitas tinggi, dan tidak menimbulkan efek silau.   

 

Sumber: Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2.  12  

Fasilitas Marka, Perambuan, Papan Informasi 

h. Halte (Shalter Bus) dan Lapak Tunggu  

Halte/shelter bus dan lapak tunggu diletakan pada jalur amenitas. Shelter 

harus diletakan pada setiap radius 300 meter atau pada titik potensial kawasan, 

dengan besaran sesuai kebutuhan, dan bahan yang digunakan adalah bahan yang 

memiliki durabilitas tinggi seperti metal. 
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Sumber: Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2. 13  

Fasilitas Halte (Shelter Bus) dan Lapak Tunggu 

i. Telepon Umum 

Telepon umum diletakan pada jalur amenitas. Terletak pada setiap radius 

300 meter atau pada titik potensial kawasan, dengan besaran sesuai kebutuhan dan 

bahan yang digunakan adalah bahan yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal. 

 

Sumber: Sumber: Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2. 14  

Fasilitas Telepon Umum 

j. Disabilitas  

Persyaratan khusus untuk rancangan bagi pejalan kaki yang mempunyai 

cacat fisik adalah sebagai berikut: PEDOMAN 29 Penyediaan dan Pemanfaatan 

Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan. 

a. Jalan tersebut setidaknya memiliki lebar 1.5 meter, dengan tingkat 

maksimal 5%. 
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b. Pejalan kaki harus mudah mengenal permukaan jalan yang lurus 

atau jika ada berbagai perubahan jalan yang curam pada tingkat 

tertentu. 

c. Menghindari berbagai bahaya yang berpotensi mengancam 

keselamatan penyandang cacat seperti jeruji, lubang, dan lain-lain 

yang tidak harus ditempatkan di jalan yang mereka lalui.  

d. Ketika penyandang cacat menyeberang jalan, tingkat trotoarnya 

harus disesuaikan sehingga mereka mudah melaluinya. 

e. Jika jalan tersebut digunakan oleh orang tuna netra, berbagai 

perubahan dalam tekstur trotoar dapat digunakan sebagai tanda-

tanda praktis. 

f. Jalan tersebut tidak boleh memiliki permukaan yang licin. 

g.  Persyaratan lainnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis 

Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 

Tipe fasilitas difabel adalah:  

 Ram (ramp), diletakan di setiap persimpangan, 

prasarana ruang pejalan kaki yang memasuki 

enterance bangunan, dan pada titik-titik 

penyeberangan. 

 Jalur difabel, diletakan di sepanjang prasarana jaringan 

pejalan kaki. Standar yang dapat dipergunakan untuk 

penyediaan fasilitas jalur pejalan kaki bagi 

penyandang cacat dapat ditetapkan sesuai tipikal 

berbagai dimensi dari kursi roda yang diperuntukan 

untuk penyandang cacat sebagaimana terlihat pada 

gambar berikut ini: 
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Sumber :Permen PU No.3 Tahun 2014 

Gambar 2. 15 

Fasilitas Disabilitas 

k. Penyediaan jalur pejalan kaki berdasarkan fungsi jalan dan penggunaan 

lahan 

Penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dibutuhkan pada setiap jenis 

fungsi jalan, terutama pada jalan arteri dan jalan kolektor, serta terkakit dengan 

penggunaan lahan yang dilaluinya. Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan 

pejalan kaki berdasarkan fungsi jalan serta penggunaan lahan dapat dilihat dalam 

tabel II.1. 

Tabel II. 1  

Kebutuhan jaringan pejalan kaki berdasarkan fungsi jalan dan penggunaan lahan 

 

Komersial 

Perumahan 

 

0-3 

Unit/ha 

4 - 10 

Unit/ha 

>10 

Unit/ha 

Arteri 2 2 2 2 

Kolektor 2 2 2 2 

Lokal/Lingkungan 2 0 1 2 

Sumber : Permen PU No.3 Tahun 2014 

Keterangan : 2 = Dibutuhkan pada kedua sisi jalan, 1 = Dibutuhkan 

hanyapada satu sisi jalan, 0 = Diharapkan namun tidak terlalu 

diperlukan.Penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki berdasarkan karakteristik 

atau fungsi jalan harus mempertimbangkan:  

a. Dimensi atau ketersediaan ruang pada ruang milik jalan yang cukup; 

b. Volume dan kecepatan kendaraan; 

c. Jumlah penduduk, pengunjung, dan jumlah unit rumah; 

d. Tingkat pelayanan jalan dan tingkat pelayanan trotoar yang memadai; dan 

e. Interkoneksi antarmoda transportasi dan ketersediaan sistem angkutan umum. 
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Lebar jaringan pejalan kaki berdasarkan jenis penggunaan lahan dapat 

dilihat dalam tabel II.2. 

Tabel II. 2 

Lebar jaringan pejalan kaki sesuai dengan penggunaan lahan 

Penggunaan Lahan 
Lebar 

Minimum (m) 

Lebar yang 

dianjurkan (m) 

Perumahan 1,6 2,75 

Perkantoran 2 3 

Industri 2 3 

Sekolah 2 3 

Terminal/Stop BIS 2 3 

Pertokoan/Pembelanjaan/Hiburan 2 4 

Jembatan, Trowongan 1 1 

Sumber: Permen PU No.3 Tahun 2014 

Perancangan dimensi prasarana pejalan kaki harus memperhatikan standar 

minimum perancangan dimensi prasarana pejalan kaki. 

2.4.4 Ruang Pejalan Kaki di Kawasan Pendidikan 

 Berdasarkan PERMEN PU NO 3 Tahun 2014 dalam prinsip penyediaan 

prasarana dan sarana ruang pejalan kaki yang diperuntukkan pada Kawasan 

Pendidikan yaitu ruang pejalan kaki yang memiliki tipologi sidewalk memiliki 

stadar pelayanan minimum LOS B, memiliki fasilitas pejalan kaki seperti jalur 

hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signage, shalter, telepon umum, 

fasilitas penyeberangan sebidang, dan fasilitas penyandang cacat serta memiliki 

akses pejalan kaki dari bangunan kebangunan dan area transit transportasi umum 

ke bangunan. Adapun persyaratan yang harus diperhatikan dalam penyediaan ruang 

pejalan kaki di Kawasan Pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut: 
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Tabel II. 3 

Syarat penyediaan ruang pejalan kaki di Kawasan Pendidikan 

No Syarat Prinsip 

1 Keamanan Prinsip penyediaan fasilitas ruang pejalan kaki yaitu dengan 

menyediakan menyediakan fasilitas untuk menjaga 

keselamatan dan keamanan pejalan kaki di ruang jalan. 

Fasilitas yang ada harus melindungi pengguna jalur pejalan 

kaki dari kendaraan bermotor, kriminalitas dan memenuhi 

syarat keamanan bila digunakan. Adapuan beberapa 

fasilitas yang digunakan untuk mencapai persyaratan 

keamanan dalam penyediaan fasilitas ruang pejalan kaki 

diantaranya adalah pengaturan kecepatan kendaraan 

bermotor, fasilitas penyeberangan dan persimpangan yang 

aman, penyediaan penerangan, serta peletakan pemisah 

fisik. 

2 Kenyamanan  Prinsip penyediaan fasilitas ruang pejalan kaki bertujuan 

untuk menyediakan ruang gerak yang nyaman. Hal ini 

dilakukan untuk menarik perhatian atau menciptakan lebih 

banyak orang untuk berjalan kaki lebih lama bahkan lebih 

jauh. Selain itu juga, dengan menyediakan fasilitas ruang 

pejalan kaki yang nyaman nantinya dapat menciptakan 

pengalaman ruang yang menyenangkan dan dapat memberi 

kesan bagi penggunanya. Beberapa fasilitas yang 

dibutuhkan untuk mencapai persyaratan kenyamanan 

diantaranya adalah tersedianya peneduh, penghijauan, blok-

blok kecil, tempat duduk, tempat sampah dan penciptaan 

ruang yang menarik pada ruang pejalan kaki yang akan 

disediakan. 

3 Keindahan  Prinsip penyediaan fasilitas ruang pejalan kaki hampir sama 

dengan aspek kenyamanan. Tujuan menciptakan aspek 

keindahan ini juga sama dengan menciptakan aspek 

kenyamanan yaitu untuk menarik perhatian atau 

menciptakan lebih banyak orang untuk berjalan kaki lebih 

lama bahkan lebih jauh dapat memberikan kesan bagi 

penggunanya. 
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4 Kemudahan  Prinsip penyediaan fasilitas ruang pejalan kaki berguna 

untuk mewujudkan fasilitas pejalan kaki yang dapat 

digunakan dengan mudah bagi semua orang, dari semua 

kelompok usia, gender, dan kemampuan. Dalam hal ini 

juga, Aspek kemudahan nantinya dapat memberikan 

kemudahan bagi kelompok rentan meliputi penyandang 

disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang tua. Fasilitas 

pendukung yang harus disediakan untuk menciptakan 

prinsip tersebut yaitu standar dimensi lebar jalur pejalan 

kaki, ubin pemandu, rambu dan pelandaian. 

5 Interaksi Sosial Prinsip penyediaan fasilitas seperti interaksi sosial ini 

hampir sama dengan prinsip kemudahan yaitu memberikan 

kemudahan bagi kelompok rentan meliputi penyandang 

disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang tua. Hal ini, 

diartikan bahwa semua golongan masyarakat dapat 

menggunkan jalur pejalan kaki untuk melakukan 

aktivitasnya dan menimbulkan interaksi. 

6 Aksesibilitas Prinsip penyediaan fasilitas ruang pejalan kaki seperti 

aksesibilitas ini berguna untuk menghubungkan berbagai 

guna lahan dan aktivitas ke transportasi publik untuk 

menggaitkan kegiatan berjalan kaki dan pengguna 

kendaraan tidak bermotor sebagai pilihan mobilitas 

perkotaan. Elemen yang harus disediakan untuk 

menciptkan prinsip aksesibilitas ini yaitu dengan 

mengintegrasikan jalur pejalan kaki dengan angkutan 

publik. Dalam hal ini dibutuhkan titik-titik transit 

transportasi publik seperti halte atau shelter. 

Sumber: Permen PU No.3 Tahun 2014 

2.5 Pejalan Kaki 

Pada sub bab pejalan kaki ini akan dijelaskan mengenai pengertian pejalan 

kaki, serta karakteristik jalur pejalan kaki. 

2.5.1 Pengertian Pejalan Kaki  

Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lintas jalan.  

Kegiatan berjalan kaki merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu 



55 
 

mewujudkan sustainable city. Seorang pejalan kaki memiliki tujuan berjalan yang 

berbeda, adapun yang memiliki tujuan bekerja, bersekolah, maupun tujuan wisata. 

Agar pejalan kaki merasa nyaman saat menuju tempat yang akan dituju dibutuhkan 

jalur pejalan kaki yang walkable dan enjoyable. Dalam konteks ini, walkability 

menjadi konsep penting dalam desain perkotaan. Walkability adalah fasilitas 

berjalan (Huang, 2011) dan ukuran dari seberapa memuaskan sistem transportasi 

memenuhi kebutuhan berjalan kaki bagi masyarakat. Walkability berbeda dengan 

berjalan kaki, berjalan kaki atau walking yaitu suatu kegiatan sedangkan walkability 

yaitu ukuran (Zakariaa; et al, 2013). 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum, pejalan kaki adalah setiap orang 

yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Istilah pejalan kaki atau yang dapat sering 

disebut pedestrian berasal dari kata pedos bahasa Yunani yang berarti kaki dan ada 

pula bahasa Latin pedesterpedestris yaitu orang yang berjalan kaki atau pejalan 

kaki. Pedestrian juga diartikan sebagai pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan 

orang atau manusia dari satu tempat ke titik asal (origin) ke tempat lain sebagai 

tujuan (destination) dengan berjalan kaki (Rubenstein, 1992) dalam (Ashadi, Rifka 

dan Nana, 2012). Jalur pejalan kaki sendiri merupakan bagian dari jalan yang 

berfungsi sebagai ruang sirkulasi bagi pejalan kaki yang terpisah dari sirkulasi 

kendaraan lainnya, baik bermotor maupun tidak (Yusrin, Sangkertadi dan Amanda, 

2015).  

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pilihan pejalan kaki 

terhadap jalur yang ingin dilaluinya. Oleh karena itu Menurut Transportation 

Research Board dalam (Khisty,2003), dalam mendesain fasilitas pejalan kaki harus 

dipertimbangkan hal hal berikut; Kenyamanan, Kemudahan, Keselamatan, 

Keamanan, Ekonomi. Menurut Untermann (1984), pada saat merancang jalur 

pejalan kaki yang baik, perlu diperhatikan kriteria desain jalur pejalan kaki yang 

diperlukan, yaitu:  

1. Keselamatan: Keselamatan berarti terlindung dari kecelakaan yang 

terutama disebabkan oleh kendaraan bermotor maupun oleh kondisi jalur 

pejalan kaki yang rusak. Keselamatan dalam berjalan berhubungan dengan 

besar kecilnya konflik antara kendaraan yang menggunakan jalan yang 

sama.  
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2. Kondisi Menyenangkan: Kesenangan meliputi kesesuaian desain skala 

lingkungan dengan kemampuan pejalan kaki yakni:  

a. Nyaman dalam berjalan adalah terbebas dari gangguan yang dapat 

mengurangi kelancaran pejalan bergerak melakukan perpindahan dari 

satu tempat ke tempat lainnya.  

b. Kesinambungan perjalanan tidak ada halangan sepanjang jalur sirkulasi. 

Halangan dapat berupa kondisi jalur sirkulasi yang rusak ataupun 

aktivitas dalam jalur sirkulasi.  

2 Kenyamanan: Pejalan kaki harus memiliki  jalur yang mudah dilalui. 

Kenyamanan dipengaruhi oleh jarak tempuh, sehingga memungkinkan 

pejalan kaki untuk memperpanjang perjalanannya. Faktor yang 

mempengaruhi jarak tempu adalah: 

a. Waktu yang berkakitan dengan maksud atau kepentingan berjalan 

kaki,  

b. Kenyamanan orang berjalan kaki dipengaruhi oleh cuaca dan jenis 

aktivitas. 

3 Daya Tarik: Pada tempat-tempat tertentu diberikan elemen yang dapat 

menimbulkan daya tarik seperti elemen estetika, lampu penerangan jalan 

dan lain-lain. Pada kawasan perdagangan, kriteria daya tarik ini dilihat dari 

segi yang berbeda yakni keberadaan etalase pertokoan dan hal yang 

menarik orang untuk berkunjung Kembali. 

2.5.2 Karakteristik Pejalan Kaki  

   Menurut Khisty (1993), prinsip analisis arus pejalan kaki adalah hubungan 

kecepatan, tingkat arus dan kepadatan. Definisi dari istilah yang sering digunakan 

adalah kecepatan pejalan kaki (pedestrian speed) didefinisikan sebagai rata-rata 

kecepatan berjalan pejalan kaki. Dinyatakan dalam satuan meter per menit (m/mnt). 

Kecepatan berjalan kaki dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: 

1. Karakteristik pejalan kaki, misalnya usia, jenis kelamin, kondisi fisik 

badan. 

2. Karakteristik perjalanan, misalnya tujuan perjalanan, rute yang telah 

dikenal, jarak tempuh. 
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3. Karakteristik rute, lebar trotoar, kemiringan permukaan trotoar, 

perlindungan, daya tarik, kepadatan pejalan kaki, antrian 

penyebrangan. 

4. Karakteristik lingkungan, misalnya kondisi cuaca. 

 Secara umum manusia berjalan kaki dengan kecepatan antara 2,9 km/jam 

hingga 6,5 km/jam. Dalam kondisi tubuh sehat, seorang lelaki dewasa dapat 

berjalan kaki dengan kecepatan sekitar 4,3 km/jam, dan orang lanjut usia dan 

penyandang cacat berjalan lebih lambat dengan kecepatan sekitar 3,2 km/jam 

hingga 3,6 km/jam.  

a. Arus rata-rata pejalan kaki (pedestrian flow rate) didefinisikan 

sebagai jumlah pejalan kaki yang melewati sebuah titik dalam satuan 

waktu. Dinyatakan dalam satuan pejalan kaki per 15 menit (Ped/15 

mnt). Titik yang dimaksud disini adalah menunjukkan garis tegak 

lurus terhadap sisi lebar trotoar atau jalur pejalan kaki. 

b. Tingkat arus rata-rata (unit widht flow) didefinisikan sebagai arus rata-

rata pejalan kaki untuk satu unit lebar efektif. Dinyatakan dalam 

satuan pejalan kaki per menit per meter (Ped/mnt/m). 

c. Grup (platoon) didefinisikan sebagai jumlah pejalan kaki yang 

berjalan bersama dalam satu grup, umumnya dengan tanpa sengaja. 

d. Kepadatan pejalan kaki (pedestrian density) didefinisikan sebagai 

jumlah rata-rata area jalan atau area antrian. Dinyatakan dalam satuan 

pejalan kaki per meter persegi (Ped/m2). 

e. Ruang pejalan kaki (pedestrian space) didefinisikan sebagai area rata-

rata yang dibutuhkan tiap pejalan kaki yang merupakan kebalikan dari 

kepadatan. Dinyatakan dalam satuan meter persegi per pejalan kaki 

(m2/Ped). 

2.6 Protokol Kesehatan dalam Masa Pandemi 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai protokol Kesehatan di masa 

Pandemi. Protokol ini di digunakan setelah terjadinya corona virus (Covid-19) yang 

menjadi fokus utama penyusunan pedoman jalur pejalan kaki. Adapun beberapa hal 



58 
 

yang akan dicantumkan diantaranya adalah Protokol Kesehatan Pada Moda 

Transportasi dan Pelaku Pejalanan dalam masa Corona Virus (Covid-19). 

2.6.1 Protokol Kesehatan Pada  Moda Transportasi 

Memastikan seluruh area umum dan transportasi umum yang bersih dimana 

melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari terutama 

pada waktu aktivitas padat (pagi,siang dan sore hari) disetiap lokasi representative 

(pegangan pintu, tombol lift, pegangan eksalator, dll), Deteksi suhu tubuh dimana 

setiap titik pintu masuk transportasi umum jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi 

≥38°C, tidak diperkenankan untuk menggunakan transportasi umum, Pastikan 

transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci 

tangan berbasis alkohol, serta pengelolaan transportasi umum harus menyediakan 

masker atau tisu yang diberikan untuk seluruh penumpang yang mempunyai gejala 

flu atau batuk (Kementerian Kesehatan,2020). 

2.6.2 Pelaku Perjalanan dalam Masa Pandemi 

Pelaku perjalanan dari negara atau wilayah terjangkit COVID-19 yang tidak 

bergejala wajib melakukan monitoring mandiri (self monitoring) terhadap 

kemungkinan munculnya gejala selama 14 hari sejak kepulangan. Setelah Kembali 

dari negara atau area terjangkit sebaiknya mengurangi aktivitas yang tidak perlu 

dan menjaga jarak kontak  (1 meter) dengan orang lain.   

Berdasarkan anjuran WHO dan kementerian Kesehatan dalam ITDP 

Indonesia terkakit jaga jarak fisik (physical distancing) sejauh 1 meter, hal ini akan 

berdampak kepada kurangnya ruang pejalan kaki. Terbatasnya kapasitas 

transportasi public dan tidak adanya alternated moda, membuat warga cenderung 

beralih ke kendaraan pribadi, Hal ini, dapat meningkatkan polusi udara dan 

berpotensi menciptakan gridlock (macet total) Ketika aktivitas warga Kembali 

normal. Selain itu juga, protokol PSBB yang mengharus warga dirumah saja, 

membuat warga yang memiliki keterbatasan ruang di rumah tidak dapat 

beraktifitas. Kurangnya ruang publik membatasi gerak warga untuk beraktifitas 

secara nyaman dan aman  menerapkan gerak fisik. Hal ini juga berpengaruh kepada 

fasilitas pejalan kaki, dimana kebutuhan ruang pejalan kaki berdasarkan peraturan 
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Permen PU No 13/2014 adalah 1,5 meter sementara untuk menerapkan jaga jarak 

fisik, maka dibutuhkan ruang bebas sebesar 2,8 meter.   

2.7 Kota Sehat (Healthy City) 

Pada sub bab ini, akan dijelaskan mengengai pengertian kota sehat, serta 

konsep penerapan kota sehat. 

2.7.1 Pengertian Kota Sehat (Healthy City) 

Kota sehat merapakan kota yang memiliki kondisi bersih, nyaman, aman serta 

sehat untuk dijadikan tempat tinggal penduduk. Untuk mencapai kota sehat terdapat 

beberapa penyelenggaraan diantaranya yaitu dengan penerapan beberapa tatanan 

dengan mengintegrasikan masyarakat dengan pemerintah daerah. Penyelenggaraan 

ini dilakukan dengan membentuk forum yang dapat dijadikan tempat untuk 

menyalurkan aspirasi serta partisipasi masyarakat. Dengan adanya pembentukan 

forum ini, nantinya dapat berpertan dalam menetukan arah, prioritas, perencanaan 

pembangunan wilayah yang mengintegrasikan berbagai aspek untuk mewujudkan 

kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal bagi 

masyarakat. 

2.7.2 Konsep Kota Sehat 

Terdapat tiga aspek konsep kota sehat untuk mewujudkan kesehatan dan 

model kota sehat. Tiga aspek tersebut diantarnya adalah sehat sebagai konsep yang 

positif, sehat yang holistik atau ekologis, perhatian khusus pada ketidaksamaan 

(inequality) dalam kesehatan. 

a. Model sehat positif  

Kesehatan dalam suatu kota serta penduduknya yang bertempat tinggal 

dikota tersebut perlu adanya tolak ukur terkait kesejahteraan fisik, mental 

dan sosial mereka atau kebugaran.  

b. Model sehat holistik atau ekologis  

Model sehat holistik atau ekologis mengakui bahwa determinan 

kesehatan adalah multifakotr, memasukkan determinan-determinan 

lingkungan fisik dan sosial mulai dari tingkat individual dan ekosistem 
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global. Implikasi penerapan model sosio-ekologis meliputi 

pengembangan epidemiologi salutigenik. 

c. Ketimpangan dalam Kesehatan (Inesqualities in Health)  

Untuk mencapai kesehatan yang menyeluruh, promosi kesehatan sangat 

memberikan perhatikan pada ketidaksamaan salam kesehatan dengan 

usaha-usaha pebaikan kesehatan dalam masyarkat kota. Ketimpangan 

pada kesehatan berakar pada ketidakadilan dalam mengakses kepada 

dasar prasyarat bagi kesehatan, ketidakadilan sosial.  

2.8 Studi Preseden  

Pada penelitian ini akan menggunakan preseden untuk dijadikan contoh 

dalam perancangan jalur pejalan kaki. Preseden yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah jalur pejalan kaki di Tokyo Jepang serta jalur pejalan kaki di Semarang. 

2.8.1 Jalur Pedestrian di Tokyo, Jepang. 

Banyaknya Pejalan kaki yang melintas di trotoar atau persimpangan jalan 

terutama pada jam-jam sibuk, menjadi pemandangan yang akan ditemui saat 

berkunjung ke Tokyo, Jepang. Trotoar yang lebar, nyaman, bersih, dan teduh 

menjadi pendukung buat orang yang ingin berjalan kaki dari satu lokasi ke lokasi 

lainnya. Lebar trotoar yang ada di Tokyo bervariasi antara 1-5 meter, hal ini 

disesuaikan dengan wilayahnya. Pada jalur pejalan kaki di Tokyo disediakan jalur 

kuning yang didesain dan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Jalur pejalan 

kaki yang dijadikan sebaga penyambung antara perkantoran, Gedung atau 

minimarket ini sangat nyaman dikarenakan tidak adanya penghalang terutama 

pedangang kaki lima.  
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Sumber : Sindo new.com diakses pukul 14:43, 15 Agustus 2020 
Gambar 2. 16  

Jalur Pejalan Kaki, Tokyo 

Hal menarik yang dapat dilihat pada jalur pejalan kaki di Tokyo ini adalah 

pengguna jalur pejalan kaki tidak bisa seenaknya menyeberangi jalan disembarang 

tempat. Pengguna Jalur pejalan kaki harus menyeberangi jalan yang telah 

disediakan. Pengguna jalur harus menyeberang dipersimpangan yang telah di 

desain dengan keamanan yang baik yaitu dengan menyediakan garis stop pada jalur 

pejalan kaki, hal ini berguna untuk berhenti saat pengendara bermotor melintas. 

Jika, lampu lalu lintas berganti menjadi merah maka otomatis pengguna jalur 

pejalan kaki dapat menyeberang jalan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, preseden 

yang digunakan dalam penelitian ini untuk menarik perencanaan yang akan 

digunakan khususnya kepada perencanaan penyeberangan pejalan kaki, penyediaan 

fasilitas disabilitas serta kenyamanan dengan tidak adanya pernghalang seperti 

adanya pedangang kaki lima disekitar jalur pejalan kaki. 

2.8.2 Jalur Pedestrian di Jalan Pemuda, Semarang  

Studi kasus kedua yang dapat menjadi contoh penyediaan jalur pejalan kaki 

yaitu jalur pejalan kaki yang ada di jalan Pemuda, Kota Semarang. Pada kondisi 

eksistingnya  jalan pemuda merupakan jalan yang  berada di kawasan mixuse di 

kota semarang yaitu terdapat kawasan perdagangan dan jasa (Mall Paragon, 

Carrefour, Gramedia, Novotel, Amaris, Bank Jateng, Bank Danamon), 

Pemerintahan (Bappeda,  Dinas Kepemudaan dan  Olahraga, Dinas Pariwisata, 

Balai Kota Semarang,  Pendidikan (SD Marsudirini,  SMA  3 Semarang, dan SMA 

5 Semarang).  
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Sumber: Penulis,2020 

Gambar 2. 17 

 Jalur Pejalan Kaki, Jalan Pemuda Semarang 

Berdasarkan kondisi eksisting yang ada di Jalan Pemuda Kota Semarang 

fasilitas pendukung adanya jalur pejalan kaki yang sudah sangat tersedia, 

diantaranya adalah penerangan jalan, rambu lalu lintas, tempat duduk, tempat 

sampah, jalur disabilitas dan pepohonan. Dengan adanya preseden di atas, Penulis 

akan menggunakan preseden ini untuk contoh dalam penyediaan jalur pejalan kaki 

yang sudah sesuai dengan kebutuhan seperti dengan menyediakan jalur pejalan kaki 

dengan fasilitas-fasilitas pendukung di lokasi penelitian. Fasilitas-fasilitas pada 

preseden diatas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peletakan lampu 

penerangan, kotak sampah, jalur disabilitas, perambuan serta rempat duduk. 

2.9 Sintesa Penelitian  

Pada sub bab sintesa penelitian ini, akan dijelaskan mengenai variabel yang 

akan digunakan untuk proses penelitian. Variabel yang akan digunakan merupakan 

variabel yang diambil dari beberapa sumber penelitian terdahulu. Adapun beberapa 

hal yang akan dijelaskan pada sintesa penelitian ini diantaranya adalah Sintesa 

litelatur merupakan hasil penelitian terdahulu dan selanjutkan dicari kesamaan 

dengan penelitian lainnya. Selain itu juga, dalam sintesa penelitian juga dijelaskan 

mengenai sintesa variabel yaitu dijelasakan mengenai variabel-variabel terpilih dari 

beberapa sumber hasil penelitian terdahulu. Sintesa variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini dipilih berdasrkan kebutuhan ataupun beberapa kriteria yang harus 

disediakan dalam perancangan jalur pejalan kaki. 
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2.9.1 Sintesa Literatur  

Sintesa litelatur merupakan sintesa yang menjelaskan mengenai penelitian-

penelitian dari beberapa sumber. Dengan adanya sintesa literatur ini nantinya dapat 

digunakan untuk acuan pelaksanaan penelitian selain itu juga dapat digunakan 

untuk menemukan variabel untuk menyusun pedoman rancangan jalur pejalan kaki. 

Berikut ini merupakan sintesa yang digunakan dalam penyusunan pedoman 

rancangan jalur pejalan kaki: 
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Tabel II. 4 

Sintesa literatur 

No Literatur Definisi Sumber 

1 Pengertian Jalur Pejalan Kaki 

Jalur pejalan kaki 

merupakan salah satu 

elemen fisik urban design 

yang bersifat ekspresif dan 

suportif yang mendukung 

terbrntuknya struktur visual 

kota  

Mulyandari, 2010. 

Jalur pejalan kaki 

merupakan salah satu 

elemen-elemen 

perancangan kawasan yang 

dapat menentukan 

keberhasilan dari proses 

perancangan di suatu 

kawasan perkotaan 

Shirvani, 1985. 

Jalur Pejalan kaki 

merupakan suata sarana 

pencapaian untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu dan 

perlindungan dari 

kendaraan bermotor. 

Budiharjo, 1997. 

2 
Fasilitas sarana jalur pejalan 

kaki 

- Drainase 

- Jalur Hijau 

- Lampu 

Penerangan 

- Tempat Duduk 

- Pagar Pengaman  

- Tempat sampah  

- Marka, 

Perambuan, Papan 

Informasi 

- Halte/Shelter Bus 

dan Lapak Tunggu  

Permen PU No 03/2014 

tentang pedoman 

perencanaan, penyediaan, 

dan pemanfaatan prasarana 

dan sarana jaringan pejalan 

kaki di Kawasan perkotaan 
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No Literatur Definisi Sumber 

- Telepon Umum 

3 
Fasilitas prasarana jalur 

pejalan kaki 

- Penyeberangan 

sebidang 

- Penyeberangan 

tidak sebidang 

- Marka untuk 

penyeberangan 

- Penyeberangan di 

tengah ruas 

- Penyeberangan di 

persimpangan  

Permen PU No 03/2014 

tentang pedoman 

perencanaan, penyediaan, 

dan pemanfaatan prasarana 

dan sarana jaringan pejalan 

kaki di Kawasan perkotaan 

4 
Standar teknis prasarana 

ruang pejalan kaki 

- Ukuran dan 

Dimensi 

- Jenis material 

- Fasilitas Difabel 

- Tingkat kapasitas 

pelayanan ruang 

untuk jalan 

setapak 

- Lebar minimum 

Permen PU No 03/2014 

tentang pedoman 

perencanaan, penyediaan, 

dan pemanfaatan prasarana 

dan sarana jaringan pejalan 

kaki di Kawasan perkotaan 

Pada kondisi Covid-19 

lebar minimal 2,8 meter 

untuk mengikuti protokol 

physical distancing  

ITDP Indonesia 

5 Indikator Penilaian PEQI 

- Kategori 

keselamatan 

persimpangan  

- Kategori lalu 

lintas 

- Kategori persepsi 

keamanan pejalan 

kaki  

- Aspek desain jalur 

pejalan kaki  

In Planning and Designing 

for Pedestrians: Guidelines, 

2011 
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No Literatur Definisi Sumber 

6 Protokol Kesehatan  

- Menjaga jarak 

kontak  (1 meter) 

dengan orang lain 

- Deteksi suhu 

tubuh 

- Akses Mencuci 

Tangan 

- Penggunaan 

Masker  

WHO (World Health 

Organization),Kementerian 

Kesehatan, Dinas 

Perhubungan 2020 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

2.9.2 Sintesa Variabel  

 Berdasarkan sintesa literatur yang sudah diuraikan diatas, maka untuk 

menjawab beberapa sasaran penelitian dapat menggunakan beberapa variabel yang 

didapatkan dari sintesa litelatur. Kemudian variabel tersebut dapat digunakan untuk 

acuan penelitian di lapangan. Berikut ini merupakan sasaran penelitian serta 

variabel penelitian yang digunakan:  

Tabel II. 5 

Sintesa Variabel 

No Sasaran 
Variabel 

Terpilih 
Sub Variabel Justifikasi Sumber 

1 

Mengidentifikasi 

peraturan atau 

protokol 

kesehatan pada 

kondisi new 

normal  untuk 

perancangan 

jalur pejalan kaki 

di Kawasan 

Pendidikan. 

 

Protokol 

Kesehatan 

- Menjaga jarak 

kontak  (1 meter) 

dengan orang 

lain 

- Deteksi suhu 

tubuh 

- Akses Mencuci 

Tangan 

 

Variabel 

yang terpilih 

merupakan 

variabel 

yang dapat 

menjadi 

acuan untuk 

penerapan 

protokol 

Kesehatan 

khususnya 

disekitar 

Kementerian 

Kesehatan, 

2020 
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No Sasaran 
Variabel 

Terpilih 
Sub Variabel Justifikasi Sumber 

lokasi 

penelitian  

2 

Mengidentifikasi 

kondisi eksisting 

wilayah studi 

terkakit 

kebutuhan 

perencanaan 

teknis fasilitas 

pejalan kaki 

dalam 

penyusunan 

perancangan 

jalur pejalan kaki 

di Kawasan 

Pendidikan 

Fasilitas sarana 

jalur pejalan kaki 

- Drainase 

- Jalur Hijau 

- Lampu 

Penerangan 

- Tempat Duduk 

- Pagar 

Pengaman  

- Tempat 

sampah  

- Marka, 

Perambuan, 

Papan 

Informasi 

- Halte/Shelter 

Bus dan Lapak 

Tunggu  

- Telepon 

Umum 

Variabel 

yang terpilih 

merupakan 

Variabel 

yang dapat 

menjadi 

acuan 

penelitian 

untuk 

mengetahui 

kondisi fisik 

dilokasi 

penelitian, 

serta 

variabel – 

variabel 

yang terpilih 

berdasarkan 

penyesuaian 

kebutuhan 

fasilitas 

sarana dan 

prasarana 

jalur pejalan 

kaki 

Permen PU 

No 03/2014 

tentang 

pedoman 

perencanaan, 

penyediaan, 

dan 

pemanfaatan 

prasarana 

dan sarana 

jaringan 

pejalan kaki 

di Kawasan 

perkotaan 

Fasilitas 

prasarana jalur 

pejalan kaki 

- Penyeberangan 

sebidang 

- Penyeberangan 

tidak sebidang 

- Marka untuk 

penyeberangan  

Standar teknis 

prasarana ruang 

pejalan kaki 

- Ukuran dan 

Dimensi 

- Fasilitas 

Difabel 

- Lebar 

minimum 
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No Sasaran 
Variabel 

Terpilih 
Sub Variabel Justifikasi Sumber 

- Pada kondisi 

Covid-19 lebar 

minimal 2,8 

meter untuk 

mengikuti 

protokol 

physical 

distancing 

ITDP 

Indonesia 

3 

Merumuskan 

rancangan jalur 

pejalan kaki 

dengan skenario 

tatanan baru 

pada Kawasan 

Pendidikan. 

 
Indikator 

Penilaian PEQI 

- Kategori 

persepsi 

keamanan 

pejalan kaki  

- Aspek desain 

jalur pejalan 

kaki 

Variabel 

yang terpilih 

merupakan 

variabel 

yang 

nantinya 

dapat 

dijadikan 

acuan dalam 

mendesain 

jalur pejalan 

kaki sesuai 

dengan 

kebutuhan 

yang telah 

diperoleh 

pada sasaran 

kedua 

In Planning 

and 

Designing 

for 

Pedestrians: 

Guidelines, 

2011 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 


