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BAB II  

TINJAUAN LITERATUR 

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

peningkatan kualitas dan tingkat pelayanan jalur pejalan kaki dan hal-hal yang 

dapat mempengaruhinya. Teori-teori tersebut meliputi karakteristik perkotaan, 

sistem pergerakan transportasi, definisi jalur pejalan kaki, hingga preseden yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

2.1 Karakteristik Perkotaan 

Wilayah perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 

sosial dan kegiatan ekonomi (UU No.24 tahun 1992). Wilayah perkotaan bersifat 

fungsional yang dipergunakan untuk wilayah yang lebih spesifik yaitu kawasan. 

Menurut UU No.24 tahun 1992 bahwa wilayah perkotaan yang bersifat fungsional 

yakni suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan adanya batasan dan ditentukan 

berdasarkan aspek fungsionalnya serta memiliki ciri tertentu atau khusus. 

Karakteristik perkotaan didasarkan pada tinjaun yang telah dilakukan (Branch, 

1995) yang menguraikan perkotaan secara fisik, sosial, dan ekonomi. 

Berdasarkan UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa 

penataan guna laha memiliki peran penting, tidak hanya sebagai ruang fungsional 

dan sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan namun juga sebagai wujud 

wilayah yang berdaulat secara politik. Perkembangan pertumbuhan penduduk dan 

aktivitas masyarakat akan menghasilkan guna lahan yang sesuai dengan 

peruntukkannya. Menurut (Shirvani, 1985) terdapat beberapa sistem yang dapat 

mempengaruhi guna lahan yaitu: 

1. Sistem lingkungan yaitu lokasi sumber daya yang perlu dilindungi, 

seperti kawasan lindung dan kawasan budidaya. 
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2. Sistem pengembangan lahan yaitu pengembangan lahan yang belum 

optimal seperti penggunaan fungsi perkantoran, area terbangun dan 

lahan pertanian. 

3. Sistem kegiatan yaitu sistem yang mencerminkan macam-macam 

kegiatan yang berlangsung diatasnya, seperti permukiman, 

perdagangan dan jasa, pendidikan, industri dan sebagainya. 

Berdasarkan penjabaran di atas bahwa berbagai macama guna lahan dan 

kegiatan yang ada diatasnya dapat terhubung dengan baik melalui transportasi dan 

sistem transportasi, dengan adanya transportasi dapat menghubungkan antar guna 

lahan dan antar kegiatan. 

2.2 Sistem Transportasi 

Salah satu komponen penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi 

adalah jaringan prasarana dasar, seperti prasarana sistem jaringan transportasi. 

Dalam konteks ekonomi, jaringan transportasi sebagai modal masyarakat untuk 

bertumpu dengan perkembangan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi sulit dicapai tanpa adanya jaringan transportasi. Dalam membuat 

perencanaan suatu sistem jaringan transportasi hendaknya dipertimbangkan faktor 

yang sangat mempengaruhi sistem antara lain karakteristik permintaan, tata guna 

lahan serta kondisi yang ada di suatu daerah (Tamin,2000). Penerapan jaringan 

jalan raya yang tidak sesuai dengan tata guna lahan, karakteristik permintaan, 

kondisi daerah setempat, serta tidak melalui suatu perencanaan yang baik sering 

menimbulkan masalah yang sulit untuk ditangani terutama jika permintaan jasa 

transportasi sudah melampaui kapasitas sistem yang ada. Masalah transportasi 

yang sering dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia baik di bidang 

transportasi perkotaan maupun transportasi antar kota. 

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 
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transportasi kendaraan non bermotor digunakan untuk jarak yang dekat dan 

intensitas bangunannya tinggi. 

2.3 Non-Motorized Transport (NMT) 

Non-Motorized Transport adalah elemen penting untuk mendorong 

tranportasi di perkotaan dan juga NMT merupakan aspek penting dalam 

menciptakan sistem transportasi yang nyaman, aman dan efisien serta terintegrasi 

antar moda transportasi (ITDP, 2016). Menurut UU No.22 tahun 2009 Non-

Motorized Transport (NMT) atau kendaraan non bermotor adalah setiap 

kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan. NMT sendiri harus 

sesuai dengan standar agar masyarakat yang melintas dapat merasa nyaman dan 

menjadi daya tarik agar masyarakat menggunakan prasara tersebut. Bentuk NMT 

yang paling dikenal di kalangan masyarakat yaitu berjalan kaki dan bersepeda. 

2.4 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. Jalur pejalan 

kaki 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 

pertimbangan kesesuaian fungsi dengan kebutuhan, kenyamanan fisik dan 

psikologis. 
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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. 

Menurut teori Hamid Shirvani dalam bukunya “Urban Design Procces”, 

terdapat 8 macam elemen yang membentuk sebuah kota (terutama pusat kota), 

yakni Tata Guna Lahan (Land Use), Bentuk dan Kelompok Bangunan (Building 

and Mass Building), Ruang Terbuka (Open Space), Parkir dan Sirkulasi (Parking 

and Circulation), Tanda-tanda (Signages), Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian Ways), 

Pendukung Kegiatan (Activity Support), dan Preservasi (Preservation). Pejalan 

kaki menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan kota. 
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Sistem pejalan kaki yang baik mengurangi ketergantungan pada 

kendaraan bermotor di daerah pusat kota, meningkatkan perjalanan ke pusat kota, 

meningkatkan lingkungan dengan mempromosikan sistem skala manusia dan 

akhirnya, membantu meningkatkan kualitas udara. Masalah utama dalam 

perencanaan pejalan kaki adalah keseimbangan, “berapa banyak untuk memberi 

pejalan kaki dan berapa banyak untuk memberi kendaraan”. 

Dari teori diatas disimpulkan bahwa elemen pejalan kaki harus di 

sesuaikan dengan elemen-elemen dasar desain tata kota, berkaitan dengan 

lingkungan kota, pola-pola aktivitas serta sesuai dengan rencana perubahan atau 

pembangunan fisik kota di masa mendatang. Perubahan-perubahan rasio 

penggunaan jalan raya yang dapat mengimbangi dan meningkatkan arus pejalan 

kaki dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Pendukung aktivitas di sepanjang jalan, adanya sarana komersial seperti 

toko, restoran, cafe.  

b. Street furniture berupa pohon-pohon, ramburambu, lampu, tempat duduk, 

dan sebagainya. Dalam perancangannya, jalur pejalan kaki harus 

mempunyai syarat-syarat untuk dapat digunakan dengan optimal dan 

memberi kenyamanan pada penggunanya.  

Syarat-syarat tersebut adalah :  

a. Aman dan leluasa dari kendaraan bermotor.  

b. Menyenangkan, dengan rute yang mudah dan jelas yang disesuaikan 

dengan hambatan kepadatan pejalan kaki.  

c. Mudah, menuju segala arah tanpa hambatan yang disebabkan gangguan 

naik-turun, ruang yang sempit, dan penyerobotan fungsi lain.  

d. Punya nilai estetika dan daya tarik, dengan penyediaan sarana dan 

prasarana jalan seperti: taman, bangku, tempat sampah dan lainnya.   

2.4.1 Peran dan Fungsi Jalur pejalan kaki Bagi Pejalan Kaki 

Pengertian Pedestrian berasal dari kata pedestres – pedestris yaitu orang 

yang berjalan kaki (Darmawan & Mauliani, 2010). Sedangkan 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, 
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jalan besar atau jalan raya. Dalam teori (Lynch, 1975) 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. 

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 menyedihkan adalah 

berubahnya fungsi jalur pejalan kaki  menjadi area pedagang kaki lima.  

Sebagian orang menganggap kota adalah tempat yang buruk sebagai 

tempat tinggal karena angka kriminalitas yang tinggi, polusi udara, kemacetan di 

manamana, sanitasi yang buruk dan lain sebagainya. Namun banyak orang tetap 

bertahan dan bahkan datang lagi ke kota karena memang daya tariknya yang luar 

biasa, yang oleh kebanyakan orang dianggap mudah untuk mendapatkan uang 

dibandingkan ketika mereka tinggal di desa. Permasalahan buruknya kondisi di 

perkotaan ini dapat memicu timbulnya stress dikalangan masyarakat, yang salah 

satunya disebabkan karena tidak memadainya kondisi jalur-jalur pejalan kaki. 

Ketika seseorang menghadapi lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya maka ia harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Perilaku 
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penyesuaian diri ini ada dua jenis yaitu (Sarwono, 1992): (1) Mengubah tingkah 

laku agar sesuai dengan lingkungan; (2) Mengubah lingkungan agar sesuai dengan 

tingkah laku. Menurut (Sarlito, 1992) penyesuaian diri terhadap lingkungan 

diawali dengan stress, yaitu suatu keadaan dimana lingkungan mengancam atau 

membahayakan keberadaan atau kesejahteraan atau kenyamanan diri seseorang. 

Kondisi stress seperti tersebut di atas hampir dapat dipastikan dialami oleh para 

pejalan kaki di Jakarta ini. Setiap saat bahaya mengancam mereka akibat dari 

kondisi jalur-jalur pejalan kaki yang tidak memadai, bahkan berubah fungsi 

sehingga para pejalan kaki harus berjalan di jalan raya, beradu cepat (agar 

selamat) dengan motor, mobil pribadi, dan bus metromini. 

2.4.2 Fasilitas Jalur pejalan kaki  

Sistem jalur pejalan kaki yang baik akan mengurangi keterikatan 

terhadap kendaraan di kawasan pusat kota, meningkatkan penggunaan pejalan 

kaki, mempertinggi kualitas lingkungan melalui sistem perancangan yang 

manusiawi, menciptakan kegiatan pedagang kaki lima yang lebih banyak dan 

akhirnya akan membantu kualitas udara di kawasan tersebut. Jalur pejalan kaki 

selalu memiliki fasilitas-fasilitas didalamnya. Fasilitas jalur pejalan kaki dapat 

dibedakan berdasarkan pada letak dan jenis kegiatan yang dilayani, yaitu fasilitas 

jalur pejalan kaki yang terlindung dan fasilitas jalur pejalan kaki yang terbuka.  

1. Fasilitas jalur pejalan kaki yang terlindung, dibedakan menjadi dua yaitu:  

a. Fasilitas jalur pejalan kaki yang terlindungi di dalam bangunan, 

misalnya: 

 Fasilitas jalur pejalan kaki arah vertikal, yaitu fasilitas jalur 

pejalan kaki yang menghubungkan lantai bawah dan lantai 

diatasnya dalam bangunan atau gedung bertingkat, seperti 

tangga, ramps, dan sebagainya  

 Fasilitas jalur pejalan kaki arah horizontal, seperti koridor, hall, 

dan sebagainya.  

b. Fasilitas jalur pejalan kaki yang terlindungi di luar bangunan, 

misalnya: 
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 Arcade, yaitu merupakan selasar yang terbentuk oleh sederetan 

kolom-kolom yang menyangga atap yang berbentuk 

lengkungan-lengkungan busur dapat merupakan bagian luar dari 

bangunan atau berdiri sendiri.  

 Gallery, yaitu lorong yang lebar, umumnya terdapat pada lantai 

teratas.  

 Covered Walk atau selasar, yaitu merupakan fasilitas pedestrian 

yang pada umumnya terdapat di rumah sakit atau asrama yang 

menghubungkan bagian bangunan yang satu dengan bangunan 

yang lainnya.  

 Shopping mall, merupakan fasilitas pedestrian yang sangat luas 

yang terletak di dalam bangunan dimana orang berlalu-lalang 

sambil berbelanja langsung di tempat itu.  

2. Fasilitas jalur pejalan kaki yang tidak terlindung atau terbuka, yang 

terdiri dari:  

a. Trotoar / sidewalk, yaitu fasilitas jalur pejalan kaki dengan lantai 

perkerasan yang terletak di kanan-kiri fasilitas jalan kendaraan 

bermotor.  

b. Foot path / jalan setapak, yaitu fasilitas jalur pejalan kaki seperti 

gang-gang di lingkungan permukiman kampung.  

TABEL II. 1 

FAKTOR PENYESUAIAN LEBAR RINTANGAN TETAP UNTUK JALUR 

PEJALAN KAKI 

Rintangan 

Perkiraan 

Lebar 

Pengosongan 

(cm) 

Kelengkapan Jalan 

Tiang lampu penerangan 75-105 

Kotak dan tiang lampu lalu lintas 90-120 

Kotak pemadam dan alarm kebakaran 75-105 

Hidran 75-90 

Rambu lalu lintas 60-75 

Meter parkir 60 

Kotak surat (50cm x 50cm) 96-111 
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Rintangan 

Perkiraan 

Lebar 

Pengosongan 

(cm) 

Telepon umum (80cm x 80cm) 120 

Kotak sampah 90 

Bangku taman 150 

Akses Bawah Tanah Fasilitas Umum 

Pintu tangga kereta bawah tanah 165-210 

Lubang garang ventilasi subway (dinaikkan) 180 

Lubang garang ventilasi transformer vault (dinaikkan) 180 

Lansekap  

Pohon 60-120 

Kotak tanaman 150 

Penggunaan Komersial 

Papan surat kabar 120-390 

Pedagang kaki lima Variabel 

Bidang tampilan iklan Variabel 

Bidang tampilan toko Variabel 

Sidewalk café (meja dua baris) 210 

Tonjolan Bangunan 

Tiang/pilar 75-90 

Serambi 60-180 

Pintu gudang bawah tanah 150-210 

Sambungan standpipe 30 

Tiang awning 75 

Dok truk Variabel 

Pintu masuk/keluar garasi Variabel 

Jalan untuk mobil Variabel 
Sumber: Lampiran Permen PU No. 3 Tahun 2014 

Kriteria penyediaan sarana jalur pejalan kaki juga memperhatikan kriteria 

ketersediaan lebar ruas pada jalur pejalan kaki serta tidak mengganggu fungsi 

utama jalur pejalan kaki sebagai sarana lalu lintas pejalan kaki. fasilitas jalur 

pejalan kaki terdiri atas beberapa fasilitas pejalan kaki, yaitu: 

1. Jalur Hijau 

Terdapat bagian khusus untuk menempatkan beberapa fasilitas 

pendukung. Ruang pejalan kaki dibangun dengan mempertimbangkan 

ruang terbuka hijau (RTH). Jalur hijau ditempatkan pada jalur pendukung 

pejalan kaki yang dapat dimanfaatkan untuk peletakan fasilitas jalur 

pejalan kaki dengan lebar 150 cm dengan tanaman peneduh. 
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2. Lampu Penerangan 

Lampu penerangan terletak di luar jalur penerangan, dengan jarak antar 

lampu penerangan yaitu 10 m. lampu penerangan dibuat dengan tinggi 

maksimal 4 m. 

3. Tempat Duduk 

Tempat duduk terletak di luar jalur pejalan kaki dengan jarak antar 

tempat duduk yaitu 10 m. tempat duduk dibuat dengan lebar 0,4-0,5 m 

dan panjang 1,5 m. 

4. Pagar Pengaman 

Pagar pengaman terletak di luar jalur pejalan kaki pada titik tertentu yang 

memerlukan perlindungan. Pagar pengaman dibuat dengan tinggi 0,9 m, 

serta menggunakan material yang tahan terhadap segala cuaca. 

5. Tempat Sampah 

Tempat sampah terletak di luar jalur pejalan kaki dengan jarak antar 

tempat sampah yaitu 20 m. tempat sampah dibuat dengan ukuran sesuai 

kebutuhan. 

6. Signage 

Penanda atau papan informasi terletak di luar jalur pejalan kaki, terletak 

pada titik interaksi sosial dan pada arus pejalan kaki yang padat. Papan 

informasi disediakan sesuai dengan kebutuhan. 

7. Lapak Tunggu 

Lapak tunggu terletak di luar jalur pejalan kaki dengan jarak antar lapak 

tunggu terletak pada radius 300 m dan pada titik potensial kawasan, 

lapak tunggu dibuat dengan sesuai kebutuhan. 

8. Telepon Umum 

Telepon umum terletak di luar jalur pejalan kaki dengan jarak antar 

telepon umum terletak pada radius 300 m dan pada titik potensial 

kawasan. Telepon umum dibuat dengan sesuai kebutuhan. 
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Menurut Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) ada 

beberapa fasilitas pejalan kaki, yaitu: 

 

1. Jalur pejalan kaki 

a. Pada tempat-tempat dimana pejalan kaki keberadaannya sudah 

menimbulkan konflik dengan lalu lintas kendaraan atau 

mengganggu peruntukan lain, seperti taman, dan lain lain. 

b. Pada lokasi yang dapat memberikan manfaat baik dari segi 

keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran. 

c. Jika berpotongan dengan jalur lalu lintas kendaraan harus 

dilengkapi rambu dan marka atau lampu yang menyatakan 

peringatan/petunjuk bagi pengguna jalan. 

d. Koridor Jalur Pejalan Kaki (selain terowongan) mempunyai jarak 

pandang yang bebas ke semua arah. 

e. Dalam merencanakan lebar lajur dan spesifikasi teknik harus 

memperhatikan peruntukan bagi penyandang cacat. 

2. Lapak Tunggu 

a. Disediakan pada median jalan. 

b. Disediakan pada pergantian roda, yaitu dari pejalan kaki ke roda 

kendaraan umum. 

3. Lampu Penerangan 

a. Ditempatkan pada jalur penyeberangan jalan. 

b. Pemasangan bersifat tetap dan bernilai struktur. 

c. Cahaya lampu cukup terang sehingga apabila pejalan kaki 

melakukan penyeberangan bisa terlihat pengguna jalan baik di 

waktu gelap/malan hari. 

d. Cahaya lampu tidak membuat silau pengguna jalan lalu lintas 

kendaraan. 

4. Rambu-Rambu 

a. Penempatan dan dimensi rambu sesuai dengan spesifikasi rambu. 

b. Jenis rambu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keadaan 

medan. 
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5. Pagar Pembatas 

a. Apabila volume pejalan kaki di satu sisi jalan sudah > 450 

orang/jam/lebar efektif (dalam meter). 

b. Apabila volume kendaraan sudah > 500 kendaraan/jam. 

c. Kecepatan kendaraan > 40 km/jam. 

d. Kecenderungan pejalan kaki tidak meggunakan fasilitas 

penyeberangan. 

e. Bahan pagar bisa terbuat dari konstruksi bangunan atau tanaman. 

6. Marka 

a. Marka hanya ditempatkan pada Jalur Pejalan Kaki penyeberangan 

sebidang. 

b. Keberadaan marka mudah terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan 

baik di siang hari maupun malam hari. 

c. Pemasangan marka harus bersifat tetap dan tidak berdampak licin 

bagi penguna jalan. 

7. Peneduh atau pelindung 

a. Jenis peneduh disesuaikan dengun jenis Jalur Pejalan Kaki, dapat 

berupa: 

 Pohon pelindung  

 Atap 

2.5 Tingkat Pelayanan Jalur pejalan kaki 

Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan 

Pejalan Kaki di Kawasan Pertokoan, fasilitas sarana dan prasarana ruang jalur 

pejalan kaki terdiri atas jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar 

pengaman, tempat sampah, marka, signage, halte dan telepon umum. Standar 

besaran ruang untuk jalur pejalan kaki dapat dikembangkan dan dimanfaatkan 

sesuai dengan tipologi ruas pejalan kaki dengan memperhatikan jenis aktivitas.  

Tingkat pelayanan jalur pejalan kaki atau sering disebut dengan Level Of 

Service (LOS) adalah suatu konsep yang menggunakan faktor kenyamanan berupa 

kemampuan untuk memilih kecepatan yang diinginkan, mendahului penjalan kaki 
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lain, dan kemampuan menghindari konflik dengan pejalan kaki lain. Analisis 

tingkat pelayanan jalur pejalan kaki pada penelitian ini menggunakan metode 

High Capacity Manual (HCM 2000). Dalam penggolongan tingkat pelayanan 

jalur pejalan kaki dengan metode HCM akan mempertimbangkan arus dan ruang 

pejalan kaki, oleh karena itu tingkat pelayanan jalur pejalan kaki sangat 

berhubungan erat dengan volume dan kepadatan pejalan kaki. Langkah yang harus 

dilakukan untuk mengetahui tingkat pelayanan jalur pejalan kaki yaitu dengan 

melakukan perhitungan dan pengamatan terhadap lebar efektif jalur pejalan kaki, 

volume pejalan kaki, kecepatan berjalan pejalan kaki, kepadatan pejalan kaki, 

serta asal dan tujuan pejalan kaki (Transportation Research Board, 2000). 

Teknik analisis pada tingkat pelayanan jalur pejalan kaki yang digunakan 

yaitu analisis deskriptif dan analisis evaluatif. Analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan volume pejalan kaki, kecepatan pejalan kaki dan kepadatan jalur 

pejalan kaki. Sedangkan untuk analisis evaluatif digunakan untuk 

membandingkan arus dan ruang jalan dengan standar yang digunakan, yaitu 

dengan pendekatan HCM dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3 Tahun 

2014. Perhitungan untuk tingkat pelayanan yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

a. Lebar Efektif Jalur pejalan kaki 

         ..................................................................................... (3) 

Keterangan: 

We = Lebar Efektif Jalur pejalan kaki (m) 

Wt = Total Lebar Eksisting Jalur pejalan kaki (m) 

Wo = Lebar Halangan pada Jalur pejalan kaki (m) 

b. Arus Pejalan Kaki per Unit 

   
   

       
 ........................................................................................ (4) 

Keterangan: 

Vp = Arus Pejalan Kaki (org/menit/m) 

    = Jumlah Pejalan Kaki Tertinggi tiap 15 menit (org/15menit) 

   = Lebar Efektif Jalur pejalan kaki (m) 

c. Volume Pejalan Kaki (tiap 15 menit) 
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 ......................................................................................... (5) 

Keterangan: 

Vp = Arus Pejalan Kaki (org/menit/m) 

    = Jumlah Pejalan Kaki Tertinggi tiap 15 menit (org/15menit) 

Hasil perhitungan dari lebar efektif jalur pejalan kaki, volume pejalan 

kaki, dan arus pejalan kaki dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pelayanan 

jalur pejalan kaki berdasarkan arus. Tingkat pelayanan jalur pejalan kaki 

berdasarkan arus diperoleh melalui perbandingan antara ruas pejalan kaki (Vp) 

dengan kapasitas dasar (Co). Kapasitas dasar yang digunakan adalah berdasarkan 

Transportation Research Board, 2000, yaitu 75 orang/menit/m.  

d. Perhitungan tingkat pelayanan jalur pejalan kaki berdasarkan arus  

Tingkat Pelayanan Berdasarkan Arus = 
  

  
  

   
       

  
 ......................... (6) 

Keterangan: 

Vp = Arus Pejalan Kaki (org/menit/m) 

    = Jumlah Pejalan Kaki Tertinggi tiap 15 menit (org/15menit) 

   = Lebar Efektif Jalur pejalan kaki (m) 

Co = Kapasitas Dasar (75orang/menit/m) 

Untuk melihat klasifikasi tingkat pelayanan jalur pejalan kaki 

berdasarkan arus, yang perlu diperhatikan adalah arus (Vp) dan ratio kapasitas 

dasar (Co). Klasifikasi Level Of Service (LOS), dapat dilihat pada tabel berikut 

(Transportation Research Board, 2000): 

Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2014, standar pelayanan jalur 

pejalan kaki terdiri atas: 

a. Standar A, para pejalan kaki dapat berjalan kaki dapat berjalan dengan 

bebas, termasuk dapat menentukan arah berjalan dengan bebas, dengan 

kecepatan yang relatif cepat tanpa menimbulkan gangguan antar pejalan 

kaki. 
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b. Standar B, para pejalan kaki masih dapat berjalan dengan nyaman dan 

cepat tanpa mengganggu pejalan kaki lainnya, namun keberadaan pejalan 

kaki yang lainnya sudah mulai berpengaruh pada arus pejalan kaki. 

c. Standar C, para pejalan kaki dapat bergerak dengan arus yang searah 

secara normal walaupun pada arah yang berlawanan akan terjadi 

persinggungan kecil, dan relatif lambat karena keterbatasan ruang natar 

pejalan kaki. 

d. Standar D, para pejalan kaki dapat berjalan dengan arus normal, namun 

harus sering berganti posisi dan merubah kecepatan karena arus 

berlawanan pejalan kaki memiliki potensi untuk dapat menimbulkan 

konflik. 

e. Standar E, para pejalan kaki dapat berjalan dengan kecepatan yang sama, 

namun pergerakan akan relatif lambat dan tidak teratur ketika banyaknya 

pejalan kaki yang berbalik arah atau berhenti. Standar E mulai tida 

nyaman untuk dilalui. 

f. Standar F, para pejalan kaki berjalan dengan kecepatan arus yang sangat 

lambat dan terbatas karena sering terjadi konflik dengan pejalan kaki 

yang searah atau berlawanan. Standar F sudah tidak nyaman dan sudah 

tidak sesuai dengan kapasitas ruang pejalan kaki. 

2.6 Kualitas Jalur pejalan kaki 

Ketimpangan pada rendahnya penggunaan angkutan publik, dimana 

separuh dari penduduk perkotaan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi 

sebagai moda transportasi sehari-hari (Susanto, 2019). Tingginya dependensi 

terhadap kendaraan pribadi dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di 

perkotaan akibat urbanisasi berdampak pada semakin parahnya tingkat kemacetan. 

Oleh karena itu pemerintah perlunya perlu memberikan perhatian kepada pejalan 

kaki dalam mengatasi permasalahan kemacetan. Salah satu hal yang perlu 

dipersiapkan adalah penyediaan fasilitas jalur pejalan kaki. Salah satu panduannya 

yaitu konsep walkability. Walkability merupakan indikator mengenai kelayakan 

suatu kawasan bagi pedestrian dan meningkatkan kegiatan berjalan kaki dan 

memfasilitasi pejalan kaki (Nyagah, 2015). Walkability Index adalah ukuran untuk 
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menilai kondisi kelayakan jalur pejalan kaki secara kualitatif. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi walkability termasuk kualitas jalur pejalan kaki, trotoar, kondisi 

lalu lintas dan jalan, pola pemanfaatan lahan, bangunan aksesibilitas dan 

keamanan. salah satu manfaat penting sebagian besar walkability adalah 

penurunan dari penggunaan kendaraan bermotor. 

Secara umum walkability memperhitungkan sebagai berikut: 

1. Kualitas jaringan jalur pejalan kaki (trotoar, jalur penyeberangan) 

2. Konektivitas jaringan jalur pejalan kaki  

3. Keamanan 

4. Kepadatan dan aksesibilitas 

Metode penilaian walkability umumnya memiliki dua pendekatan studi, 

yaitu obyektif dan subyektif (Nyagah, 2015). Pendekatan subyektif 

mengutamakan pengalaman berjalan kaki dari para pedestrian. berbagai 

kelengkapan maupun karakteristik dari lingkungan di sekitar diukur secara 

subyektif dengan cara mengumpulkan persepsi responden terkait jalur pejalan 

kaki. kemudian pendekatan obyektif yaitu mengevaluasi dampak dari ciri kota 

terhadap kegiatan berjalan kaki, tidak mengikutsertakan persepsi pedestrian 

sehinggan tidak mampu menggambarkan karakteristrik yang mempengaruhi 

persepsi pedestrian. 

Kualitas jalur pejalan kaki adalah tingkat baik atau buruknya suatu jalur 

pejalan kaki yang dilihat dari bagaimana pejalan kaki dapat berjalan dan 

menggunakan jalur pejalan kaki dengan sesuai fungsinya dengan merasa aman 

dan nyaman. Ukuran pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas 

suatu jalur pejalan kaki adalah Pedestrian Enviromental Quality Index (PEQI). 

Analisis PEQI (Pedestrian Environmental Quality Index) adalah analisis 

kuantitatif observasi berdasarkan persepsi pejalan kaki dan faktor lingkungan 

yang dapat diamati dari kondisi lingkungan dan perilaku pergerakan masyarakat. 

Untuk memperoleh skor PEQI, terdapat lima kriteria fisik yang menjadi indikator 

penilaian. 5 kriteria fisik yang menjadi indikator penilaian  tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1. Kategori keselamatan persimpangan, yaitu menilai keselamatan 

pejalan kaki melalui persimpangan yang ada di sepanjang jalur pejalan 

kaki. 

2. Kategori  lalu lintas, berkaitan dengan kondisi lalu lintas di sekitar jalur 

pejalan kaki. 

3. Kategori penggunaan ruang jalur pejalan kaki, yaitu berkaitan 

dengan penggunaan ruang dan tata guna lahan pada sisi jalur pejalan kaki 

maupun di sekitarnya. 

4. Kategori persepsi keamanan pejalan kaki, berkaitan dengan 

kelengkapan fasilitas penunjang yang menjamin keamanan pejalan kaki. 

5. Aspek desain jalur pejalan kaki, desain jalur pejalan kaki harus sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik penggunanya. 

Analisis PEQI (Pedestrian Environmental Quality Index) digunakan 

sebagi untuk mengukur atau menilai kualitas jalur pejalan kaki di berbagai kota. 

Penggunaan analisis ini digunakan dalam menilai apakah jalur pejalan kaki di 

Jalan Raden Intan ini memiliki kualitas sebagai jalur pejalan kaki yang dapat 

mewadahi kebutuhan pengguna untuk beraktivitas didalamnya. Perbedaan 

pengguna dan sistem aktivitas di jalur pejalan kaki Jalan Raden Intan sangat 

berbeda jumlahnya pada saat pagi hari dan malam hari, sehingga membutuhkan 

perhatian khusus karena adanya perbedaan tersebut. Kurangnya jalur pejalan kaki 

memenuhi kebutuhan fungsional sebagai pendukung pergerakan manusia dengan 

kegiatan berjalan kaki sehingga dapat dikatakan belum berkualitas. 

Pada analisis kualitas jalur pejalan kaki menggunakan analisis deskriptif 

dan analisis evaluatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan 

mendeskripsikan kondisi yang didapatkan dari lapangan berdasarkan lima 

kategori di atas. Selanjutnya nilai yang didapatkan dari setiap kategori tersebut 

dijumlahkan dan akan menghasilkan nilai total yang terklasifikasi sesuai dengan 

kelas pada pendekatan PEQI. Dengan analisis evaluatif, jalur pejalan kaki pada 

lokasi penelitian akan dievaluasi sesuai kelas pada pendekatan PEQI tersebut. 

Perhitungan dengan menggunakan rumus PEQI dibagi menjadi dua, yaitu 

perhitungan kualitas pada persimpangan dan perhitungan kualitas pada jalur 

pejalan kaki. Rumus PEQI yang digunakan yaitu sebagai berikut: 
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a. Perhitungan kualitas persimpangan: 

(                                              ) 
   

(                   )
 ................. (1) 

b. Perhitungan kualitas ruas jalur pejalan kaki: 

(                                         ) 
   

(                   )
 ................ (2) 

Untuk keterangan nilai max dan min yang digunakan dalam perhitungan 

kualitas jalur pejalan kaki, yaitu: 

TABEL II. 2 

NILAI MAX DAN MIN DALAM PERHITUNGAN PEQI 

Keterangan Max Min 

Terdapat lampu lalu lintas  180 61 

Hanya terdapat tanda berhenti  149 53 

Sumber: In Planning and Designing for Pedestrians: Guidelines, 2011 

Nilai total dari penilaian kualitas pedestrian tersebut akan masuk pada 

kelas tertentu yang menjadi penentu bagaimana kualitas jalur pejalan kaki pada 

lokasi penelitian ini. Skala penilaian PEQI dibagi menjadi 5 kelas, yaitu seperti 

pada tabel berikut ini: 

TABEL II. 3 

SKALA KUALITAS JALUR PEJALAN KAKI BERDASARKAN PEQI 

Kelas Skor Keterangan 

I 81-100 Kualitas jalur pejalan kaki ideal 

II 61-80 Kualitas jalur pejalan kaki dapat diterima 

III 41-60 Kualitas jalur pejalan kaki dasar 

IV 21-40 Kualitas jalur pejalan kaki buruk 

V 1-20 
Jalur pejalan kaki dan lingkungannya tidak 

layak untuk pejalan kaki 

Sumber: Batteate, 2008 

2.7 Pejalan Kaki 

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

Kegiatan berjalan kaki merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu 
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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 (Anggraini, 2009) 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 & Lall, 2003) dalam mendesain fasilitas pejalan 

kaki harus dipertimbangkan hal hal berikut; Kenyamanan, Kemudahan, 

Keselamatan, Keamanan, Ekonomi. 

Berjalan kaki merupakan alat untuk pergerakan internal kota, satu-

satunya alat untuk memenuhi kebutuhan interaksi tatap muka yang ada di dalam 

aktivitas komersial dan kultural di lingkungan kehidupan kota. Berjalan kaki 

merupakan alat penghubung antara moda-moda angkutan yang lain. Dilihat dari 

kecepatannya, moda jalan kaki memiliki banyak kelebihan yakni kecepatan yang 

rendah sehingga menguntungkan karena dapat mengamati lingkungan sekitarnya 

(Iswanto, 2006). 
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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. Perjalanan dengan 

angkutan umum selalu diawali dan diakhiri dengan berjalan kaki, apabila fasilitas 

pejalan kaki tidak disediakan dengan baik, maka masyarakat akan kurang 

berminat menggunakan angkutan umum (Dirjen Perhubungan Darat, 1999). 

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.  

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.  

3. 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 berkaitan dengan maksud atau kepentingan berjalan kaki,  

b. Kenyamanan orang berjalan kaki dipengaruhi oleh cuaca dan jenis 

aktivitas. 

4. 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 
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dari segi yang berbeda yakni keberadaan etalase pertokoan dan hal yang 

menarik orang untuk berkunjung kembali. 

2.7.1   Jalur pejalan kaki Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota 

Jalur pejalan kaki bisa digunakan juga sebagai ruang terbuka hijau, 

karena pada jalur pejalan kaki dapat digunakan sebagai fasilitas untuk 

bersosialisasi. Pada jalur pejalan kaki juga selain harus aman dan nyaman bagi 

penggunanya maka fasilitas pendukungnya juga harus disediakan. Fungsi sosial 

dari jalur pejalan kaki yaitu memberikan wadah bagi warga kota untuk dapat 

berpindah tempat dengan berjalan kaki dengan rasa aman dan nyaman. Rasa aman 

dan nyaman dalam menggunakan jalur pejalan kaki merupakan salah satu bentuk 

reaksi yang dihasilkan dari kondisi lingkungan kota.  

2.7.2 Jalur pejalan kaki dalam Transit Oriented Development (TOD) 

Transit Oriented Development (TOD) adalah suatu pembangunan yang 

cukup pada kepadatan yang cukup tinggi, lokasinya dapat memudahkan pejalan 

kaki untuk berpindah ke pemberhentian kawasan transit utama, umumnya dengan 

bangunan mix-used, kawasan perbelanjaan dan perkantoran yang dirancang untuk 

memudahkan pejalan kaki. Jarak pejalan kaki yang ingin ditempuh untuk berjalan 

kaki di kawasan transit sekitar 5 menit perjalanan atau sama dengan 400-600 

meter. (Transit Oriented Development Best Practices Handbook, 2004). Kawasan 

TOD meliputi kawasan dengan radius 400-800 meter dari titik transit yang 

memiliki kepadatan yang tinggi dengan penggunaan lahan campuran dan desain 

kawasan yang non-motorized dan ramah akan pejalan kaki serta tersedianya 

trotoar yang lebar dan tersedianya jalur sepeda. Kawasan TOD merupakan 

kawasan yang berorientasi pada titik transit yang terhubung dengan jalur pedestria 

dengan interkoneksi tinggi (Curtis, 2009). 

Menurut Kementerian PU No. 3 Tahun 2014 pengembangan kawasan 

TOD dalam penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dengan memperhatikan 

ketentuan sebagai berikut: 
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1. Mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, keindahan dan 

kemudahan dalam interaksi sosial bagi semua pejalan kaki 

2. Melayani pejalan kaki untuk mencapai ke halte dengan jarak maksimal 

400 meter dengan waktu tempuh 10 menit 

3. Memiliki hirarki penggunaan dengan memperimbangkan volume pejalan 

kaki 

4. Memiliki fasilitas untuk membantu mobilitas, seperti pejalan kaki 

berkebutuhan khusus untuk dapat melintas dengan mudah 

5. Terhubung dengan prasarana jaringan pejalan kaki lainnya 

6. Terhubung dengan tempat pergantian moda transportasi 

7. Memenuhi standar penyediaan pelayanan prasarana jaringan pejalan kaki 

dengan sesuai dengan ukuran dan dimensi berdasarkan tingkat volume 

pergerakan di ruang jalur pejalan kaki 

8. Menyediakan rambu dan marka untuk petunjuk bagi pengguna jalan  

2.7.3 Fungsi Jalur pejalan kaki Berdasarkan Pola Ruang 

Kebutuhan pengembangan fasilitas pedestrian berdasarkan sistem jalan 

dapat dilihat dari peran jalan, sistem jaringan dan pola pergerakan, dan juga 

kebutuhan ruang pengembangan fasilitas pedestrian (Kusbiantoro, Natalivan, & 

Aquarita, 2007). 

1. Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Pedestrian Berdasarkan Peran 

Jalan 

Pada dasanya pengembangan fasilitas jalur pejalan kaki dibutuhkan pada 

setiap jenis fungsi dan peran jalan terutama pada jalan arteri dan 

kolektor. Penyediaan fasilitas jalur pejalan kaki tidaklah harus selalu 

berupa trotoar, tetapi juga dikembangkan menjadi suatu jalur pedesrian 

yang berfungsi campuran (pedestrianisasi). Pedestrianisasi umumnya 

dilakukan pada kawasan yang tingkat arus pejalannya tinggi. 

2. Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Pedestrian Berdasarkan Pola 

Jaringan Jalan 

Kebutuhan perjalanan dengan moda berjalan kaki tergantung dari jarak 

perjalanan yang akan dilakukan. Pola jaringan jalan yang dimana 



45 
 

 
 

pengembangan fasilitas jalur pejalan kaki sangat dibutuhkan dan pola 

jaringan jalan yang tidak ramah untuk pejalan kaki.  

3. Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Pedestrian Berdasarkan Pola 

Pergerakan 

Pergerakan penduduk berdasarkan tempat kegiatan dalam hubungannya 

dengan jaringan lalu lintas digolongkan dalam tempat kegiatan yang 

terbebas dari jaringan lalu lintas dan tempat kegiatan yang tidak terbebas 

dari jaringan lalu lintas. Karakteristik pergerakan tersebut dapat 

digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pergerakan rutin dan pergerakan 

tidak rutin. 

2.8 Preseden Jalur pejalan kaki 

Penerapan jalur pejalan kaki sudah banyak diterapkan di kota-kota di 

Indonesia sebagai salah satu sarana fasilitas bagi pejalan kaki, selain itu jalur 

pejalan kaki dapat menciptakan ruang publik yang berkualitas. Berikut adalah 

preseden dari jalur pejalan kaki yang berada di kawasan perdagangan dan jasa, 

yaitu: 

2.8.1 Jalur pejalan kaki di Kawasan Malioboro, Yogyakarta 

Kawasan Malioboro merupakan salah satu pusat pertumbuhan di Kota 

Yogyakarta. Sebagai jantung Kota Yogyakarta, Kawasan Malioboro menjadi 

pusat kegiatan kepemerintahan, perdagangan, jasa, pariwisata, dan budaya. 

Keberadaan fungsi Kawasan Malioboro yang beragam menyebabkan peningkatan 

jumlah pengunjung. Pengunjung yang dimaksud dapat berasal dari dalam maupun 

luar kota yang menggunakan moda transportasi pribadi atau umum (bermotor atau 

tidak bermotor), bahkan berjalan kaki. Melihat fungsi Kawasan Malioboro sendiri, 

fasilitas pedestrian yang telah disediakan lebih berperan pada tiga fungsi di atas 

yakni sebagai jalur penghubung, sistem pergantian moda pergerakan, dan ruang 

interaksi sosial. Fungsi fasilitas sebagai jalur penghubung antarpusat kegiatan 

sangat jelas terlihat di Kawasan Malioboro, terutama antar kegiatan perdagangan 

dan jasa. Fungsi fasilitas sebagai bagian dalam sistem pergantian moda 
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pergerakan juga memiliki peluang yang tinggi di kawasan ini sebab Kawasan 

Malioboro dilalui oleh beberapa transportasi perkotaan. Fungsi fasilitas sebagai 

ruang interaksi sosial di kawasan ini terlihat dari adanya beberapa tempat (ruang) 

yang cukup luas dan terbuka bagi masyarakat untuk bertemu dan saling 

berkomunikasi tatap muka secara langsung, salah satunya tersedia di KM 0. 

Kebutuhan pedestrian atas fasilitas pendukung moda transportasinya 

setidaknya 8 terdiri atas jalur khusus dan tempat parkir moda baik pedestrian 

pengguna moda transportasi pribadi maupun umum. Sementara, pedestrian yang 

tidak menggunakan moda transportasi atau berjalan kaki setidaknya 

membutuhkan lima jenis fasilitas pendukung yang terdiri atas kendaraan 

pendukung gratis, lampu penerangan, peneduh trotoar, tempat duduk, dan trotoar. 

a. Jalur pejalan kaki 

Lebar yang dimiliki kedua ruas telah memenuhi standar Permen PU No. 

03/PRT/M/2014 dengan lebar minimum yang disyaratkan sebesar 1,8 – 3 

m dalam kawasan yang memiliki intensitas pedestrian yang tinggi. 

Seluruh trotoar di ruas timur terbuat dari bahan paving block berbentuk 

persegi, sedangkan ruas barat berbahan aspal. 

b. Jalur Penyeberangan 

Kondisi kedua jalur penyeberangan di ruas Jalan Malioboro hingga Jalan 

Margo Mulyo sudah memenuhi standar Permen PU No. 03/PRT/M/2014 

ditinjau dari lebarnya yang sudah melebihi batas minimum sebesar 1,5 m, 

dilengkapi marka, terletak di persimpangan atau beberapa lokasi-lokasi 

keramaian, serta keberadaan timer penyeberangan jalan pada pelican 

cross. Timer yang dimiliki pelican cross dengan lama waktu 

penyeberangan selama 9 detik dan 14 detik. 
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Sumber: Gudeg.net 

GAMBAR 2. 1 

JALUR PENYEBERANGAN BESERTA TIMER DI JALUR PEJALAN 

KAKI MALIOBORO 

c. Jalur Hijau 
Jalur hijau di Jalan Malioboro hingga Jalan Margo Mulyo hanya tersedia 

sebagai jalur amenitas yang berisi peneduh, sedangkan jalur hijau sebagai 

pemisah/pembatas dengan jalur kendaraan belum tersedia. 

 

Sumber: Antaranews.com 

GAMBAR 2. 2 

VEGETASI DI JALUR PEJALAN KAKI MALIOBORO 

d. Lampu Penerangan 

Kondisi lampu penerangan di Jalan Malioboro hingga Jalan Margo 

Mulyo, khususnya pada jalur pejalan kaki, keberadaannya sudah tersebar 

cukup merata di sepanjang jalan pada kedua ruas. 
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Sumber: Bernas.id 

GAMBAR 2. 3 

LAMPU PENERANGAN DI JALUR PEJALAN KAKI MALIOBORO 

e. Tempat Duduk 

Lebar dan panjang semua tempat duduk yang ada sudah memenuhi 

standar Permen PU No. 03/PRT/M/2014. Semua tempat duduk juga telah 

memiliki unsur bahan metal dan beton cetak sehingga lebih kokoh. 

 

Sumber: Nasirullahsitam.com 

GAMBAR 2. 4 

TEMPAT DUDUK DI JALUR PEJALAN KAKI MALIOBORO 

f. Tempat Sampah 

Tempat sampah yang teridentifikasi berbentuk permanen dan tidak 

permanen. Tempat sampah permanen dilengkapi dengan beton sehingga 

lebih kokoh dan tidak mudah rusak. Tempat sampah tidak permanen 

terbuat dari bahan plastik, anyaman, bahkan ban. Kondisi sebagian besar 
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tempat sampah yang ada cukup kotor, bahkan beberapa terlihat sudah 

tidak layak lagi untuk digunakan. Kondisi ini semakin mengurangi unsur 

estetika atau keindahan Kawasan Malioboro. 

 

Sumber: Wartakonstruksi.com 

GAMBAR 2. 5 

TEMPAT SAMPAH DI JALUR PEJALAN KAKI 

 

g. Papan Rambu-rambu 

Perambuan yang ada di ruang pedestrian berupa rambu untuk 

memberikan perlindungan pada pedestrian seperti rambu khusus 

pedestrian danrambu kendaraan bermotor dilarang melintas, berhenti, 

atau parkir. Jumlah perambuan yang tersedia mencapai 62 tiang yang 

tersebar pada titik-titik tertentu, baik pada jalur pejalan kaki maupun 

median jalan. Signage (papan informasi) yang tersedia di ruang 

pedestrian berwujud peta obyek-obyek atau tempat penting di sekitar 

Kawasan Malioboro dan papan penamaan atau arah lokasi. 

h. Lapak Tunggu dan Halte 

Halte Trans Jogja yang disediakan berjumlah tiga sarana yang dilengkapi 

dengan tempat duduk, kipas angin, mesin otomatis pembayaran, petugas, 

tempat sampah, dan peralatan lainnya yang semakin meningkatkan rasa 

keamanan dan kenyamanan pedestrian. 

i. Sarana Berkebutuhan Khusus 
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Ruang disabilitas yang tersedia berbentuk leretan berbahan paving block 

berwarna kuning dengan tekstur yang lebih kasar dibandingkan pada 

jalur pejalan kaki normal. Leretan ini belum dilengkapi dengan jalur 

pemandu berupa bunyi-bunyian maupun pegangan. Posisinya berada di 

tengah-tengah jalur pejalan kaki sehingga sangat membahayakan 

keselamatan pedestrian disabilitas. 

 

Sumber: Jogja.tribunnews.com 

GAMBAR 2. 6 

TACTILE BLOCK DI JALUR PEJALAN KAKI MALIOBORO 

2.9 Sintesa Penelitian 

Setelah melakukan kajian teori, kemudian akan disusun indikator-

indikator yang akan digunakan dalam penelitian. Teori-teori mengenai kualitas 

dan tingkat pelayanan jalur pejalan kaki banyak dikemukakan para ahli, para 

peneliti sebelumnya maupun sumber lainnya yang sudah dijelaskan di atas dan 

dapat berbeda pandangan karena memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap 

teori yang disampaikan. Walaupun memiliki perbedaan tetapi masih memiliki 

kesamaan tujuan yaitu melihat kualitas dan tingkat pelayanan jalur pejalan kaki. 

teori-teori dari berbagai sumber dari penelitian terdahulu kemudian dijadikan 

faktor dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut tidak semuanya digunakan 

dalam penlitian ini karena tidak semua variabel tersebut terdapat pada jalur 

pejalan kaki di wilayah studi penelitian. Sehingga variabel yang dipilih harus 

sesuai dengan keadaan pada jalur pejalan kaki di wilayah studi penelitian. Hasil 

sintesa berupa variabel yang dapat meningkatkan kualitas dan tingkat pelayanan 
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dan dipilih sesuai dengan keadaan jalur pejalan kaki yang relevan di wilayah studi 

penelitian. 

2.9.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang menjadi objek penelitian ini didapatkan dari 

hasil tinjauan literatur mengenai substansi-substansi yang relevan dengan sasaran 

penelitian. Variabel-variabel merupakan turunan dari indikator yang akan diteliti. 

Berikut adalah penjabaran dari variabel penelitian yang digunakan berdasarkan 

sasaran penelitian. 

TABEL II. 4 

PENETAPAN VARIABEL 

No. Sasaran Indikator Variabel 

1 

Mengidentifikasi Kondisi 

Eksisting Jalur Pejalan Kaki 

Berdasarkan Kenyamanan 

Kenyamanan 

Amenities (Fasilitas 

Pendukung) 

Infrastruktur 

Penunjang Disabilitas 

2 

Mengidentifikasi Kualitas 

Jalur Pejalan Kaki Di Jalan 

Raden Intan 

Keamanan 

 

Konflik Jalur Pejalan 

Dengan Moda 

Transportasi 

Ketersediaan Jalur 

Pejalan Kaki 

Ketersediaan 

Penyeberangan 

Hambatan  

3 

Mengidentifikasi Tingkat 

Pelayanan Jalur Pejalan 

Kaki Di Jalan Raden Intan 

Keselamatan 

Keamanan 

Penyeberangan 

Perilaku Pengendara 

4 

Upaya Peningkatan Kualitas 

Dan Tingkat Pelayanan 

Jalur Pejalan Kaki Di Jalan 

Raden Intan 

Keamanan 

Konflik Jalur Pejalan 

Dengan Moda 

Transportasi 

Ketersediaan Jalur 

Pejalan Kaki 

Ketersediaan 

Penyeberangan 

Hambatan  
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No. Sasaran Indikator Variabel 

Kenyamanan 

Amenities (Fasilitas 

Pendukung) 

Infrastruktur 

Penunjang Disabilitas 

Keselamatan 

Keamanan 

Penyeberangan 

Perilaku Pengendara 

Keindahan 
Amenities (Fasilitas 

Pendukung) 
Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 


