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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sustainable Development Goals 

“Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global 

yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri 

kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 

Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030” 

(Sustainable Development Goals, 2017). “Sustainable Development Goals (SDGs) 

dirancang secara partisipatif dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik 

itu pemerintah, organisasi sipil, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya” 

(Sustainable Development Goals, 2017). 

Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan wujud komitmen 

pemerintah untuk melaksanakan SDGs. Perpres tersebut juga merupakan komitmen 

agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan 

melibatkan seluruh pihak (Sustainable Development Goals, 2017). 

Adapun 17 tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) meliputi: 

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun; 

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik 

dan mendukung pertanian berkelanjutan; 

3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua 

untuk semua usia; 

4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung 

kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; 

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak 

perempuan; 
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6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan 

sanitasi bagi semua; 

7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan 

berkelanjutan dan modern bagi semua; 

8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga 

kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua; 

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang 

inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi; 

10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara; 

11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan 

berkelanjutan; 

12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; 

13. Beraksi untuk memerangi perubahan iklim beserta dampaknya; 

14. Mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, 

samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan; 

15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan secara berkelanjutan 

terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi 

desertifikasi, dan menghambat dan mengembalikan degradasi tanah dan 

menghambat hilangnya keanekaragaman hayati; 

16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan 

berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan 

membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua 

level; 

17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan yang berkelanjutan. 

(Sustainable Development Goals, 2017) 

 

2.2 Konsep Transit Oriented Development (TOD) 

Pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) adalah kawasan 

yang terpusat campuran yang terintegrasi dengan moda transportasi dengan radius 
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kawasan 400 meter hingga 800 meter dari pusat transportasi (Kemeterian ATR, 

2017). Konsep TOD merupakan konsep yang sangat berorientasi pada kepadatan 

bangunan, guna lahan campuran, integrasi sistem transportasi, hingga berorientasi 

pada pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki. 

Transit Oriented Development (TOD) pada dasarnya adalah pengembangan 

kawasan yang berfokus pada moda transit dan memberikan fasilitas untuk 

kemudahan akses menuju fasilitas transit sehingga mendukung penggunaan 

transportasi publik daripada kendaraan pribadi. 

Kawasan Dukuh Atas merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai 

kawasan berorientasi transit atau yang biasa disebut dengan konsep Transit 

Oriented Development (TOD). Kawasan Dukuh Atas didukung dan terintegrasi 

dengan berbagai moda transportasi publik, yaitu MRT, LRT, Transjakarta, 

Commuter line, dan Kereta Bandara Soekarno-Hatta.  

2.2.1 Definisi Transit Oriented Development Dalam Pedestrian 

Konsep Transit oriented development (TOD) merupakan konsep pengembangan 

kota yang banyak diterapkan negara-negara maju dalam kawasan transitnya, seperti 

pada stasiun kereta api, stasiun MRT, halte bus dan sebagainya. Reconnecting 

America and the Center for Transit-Oriented Development (2007) mendefinisikan 

transit oriented development sebagai pembangunan kawasan yang lebih kompak 

dengan kemudahan berjalan kaki menuju stasiun transit yang terdiri dari guna lahan 

campuran (mixed-use) seperti perumahan, perkantoran, toko-toko, restoran dan 

fasilitas sosial lainnya.  

Konsep Transit Oriented Development (TOD) menurut Carlton (2009) telah 

didefinisikan secara umum sebagai komunitas serba guna yang mendorong orang 

untuk tinggal di dekat layanan transit dan mengurangi ketergantungan mereka pada 

mengemudi (kendaraan bermotor). TOD merupakan kawasan yang dikonsepkan 

untuk memadukan fungsi transit dengan kawasan sekitarnya.  

Menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, pengembangan sistem transportasi 
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massal merupakan prasyarat utama pengembangan kawasan TOD dan keberhasilan 

TOD dipengaruhi oleh jumlah pengguna transportasi massal pada simpul-simpul 

transit. Menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 16 Tahun 2017 sistem transportasi 

massal meliputi moda transportasi massal berkapasitas tinggi, sedang, dan rendah, 

baik pada jarak dekat maupun jarak sedang dan jauh serta headway. Kawasan 

berorientasi transit harus memiliki sistem perpindahan moda yang efisien dan 

dengan lingkungan yang ramah untuk berjalan kaki. 

Tujuan utama dari konsep TOD adalah memprioritaskan penggunaan transportasi 

publik dibanding penggunaan kendaraan pribadi. Adapun menurut Peraturan 

Menteri ATR Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan 

Berorientasi Transit, Prinsip TOD dalam mewujudkan kawasan campuran serta 

kawasan padat dan terpusat yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, 

terdiri atas: 

a. Pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui 

peningkatan penggunaan angkutan umum massal; dan 

b. Pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor 

dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit.  

Kriteria lingkungan kawasan TOD menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit adalah 

radius 400-800 meter dari simpul transit. 

2.2.2 Struktur Kawasan TOD 

Kawasan berbasis TOD merupakan konsep kawasan yang sangat berfokus pada 

pengembangan sistem transportasi massal, dimana sistem transportasi massal ini 

merupakan prasyarat utama pengembangan kawasan berbasis TOD. Florida TOD 

Guidebook (2012), mengklasifikasi kawasan TOD menjadi 4 area, yaitu: 

1. Premium Transit Station, yaitu berarti stasiun transit yang melayani jenis 

atau jenis transit premium (mis., kereta komuter, light rail, atau bus rapid 

transit). 
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2. Transit Core, area dalam ¼ mil pertama (400 m) di sekitar titik transit 

utama. 

3. Transit Neighborhood, area dalam ¼ mil kedua (800 m) yang mengelilingi 

inti titik transit. 

4. Transit Supportive Area, area dalam radius satu mil (1.600 m) yang 

mengelilingi lingkungan transit dan inti titik transit. 

 
Gambar 2.1 

Lingkup Pembagian Area Pada Kawasan TOD 
Sumber: Florida TOD Guidebook, 2012 

2.2.3 Prinsip TOD 

Prinsip TOD terdiri dari pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas 

berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal melalui 

pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan 

pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit. (Kementerian ATR/BPN, 

2017). 

Prinsip-prinsip transportasi perkotaan dan kunci penerapan sasaran TOD Standard 

oleh ITDP (2017) adalah sebagai berikut: 

1. Berjalan kaki (walk) 

Membangun lingkungan yang mendukung kegiatan berjalan kaki dengan 

infrastruktur pejalan kaki aman, lengkap, dan dapat diakses oleh semua, 

infrastruktur pejalan kaki aktif dan hidup, infrastruktur pejalan kaki nyaman 

dan terjaga temperaturnya. 
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2. Bersepeda (Cycle) 

Memberikan prioritas kepada jaringan transportasi tidak bermotor dengan 

jaringan infrastruktur bersepeda tersedia lengkap dan aman. Parkir sepeda dan 

lokasi penyimpanan tersedia dalam jumlah cukup dan aman. 

3. Menghubungkan (Connect) 

Menciptakan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang padat dengan rute 

berjalan kaki dan bersepeda pendek, langsung, dan bervariasi. Rute berjalan 

kaki dan bersepeda lebih pendek daripada rute kendaraan bermotor. 

4. Angkutan Umum (Transit) 

Menempatkan pembangunan di dekat jaringan angkutan umum dengan 

angkutan umum yang berkualitas tinggi dapat diakses dengan berjalan kaki. 

5. Pembauran (Mix) 

Merencanakan pembangunan dengan tata guna lahan, pendapatan, dan 

demografi dengan kesempatan dan jasa berada pada jarak berjalan kaki yang 

pendek dari tempat dimana orang tinggal dan bekerja, dan ruang publik yang 

aktif untuk waktu yang lama. 

6. Memadatkan (Densify) 

Mengoptimalkan kepadatan dan menyesuaikan kapasitas angkutan dengan 

kepadatan permukiman dan pekerjaan mendukung angkutan berkualitas 

tinggi, pelayanan lokal, dan aktivitas ruang publik. 

7. Merapatkan (Compact) 

Membangun wilayah-wilayah dengan jarak kebutuhan perjalanan yang 

pendek dengan pembangunan terjadi di dalam atau sebelah area perkotaan 

yang sudah ada. Perjalanan di dalam kota nyaman. 

8. Beralih (Shift) 

Meningkatkan mobilitas melalui penataan parkir dan kebijakan dengan 

pengurangan lahan yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 
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2.3 Konsep Walkability 

Kawasan Dukuh Atas merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai 

kawasan berorientasi transit atau yang biasa disebut dengan konsep Transit 

Oriented Development. Salah satu prinsip utama di dalam konsep TOD adalah 

membangun lingkungan yang mendukung kegiatan berjalan (walkable). Diperlukan 

perencanaan yang baik dalam menerapkan dan mendukung konsep TOD dalam 

penataan dan pengembangan jalur pedestrian di sekitar kawasan transit tersebut. 

Untuk mendukung salah satu prinsip dari kawasan transit yaitu berjalan kaki, maka 

harus dipastikan bahwa tersedianya jalur untuk berjalan kaki dengan fasilitas yang 

sesuai untuk pejalan kaki agar dapat berjalan dengan mudah, nyaman, dan aman. 

2.3.1 Definisi Walkability 

Walkability atau kelayakan berjalan adalah interaksi antara fasilitas pejalan kaki 

dan dukungan keseluruhan untuk lingkungan pejalan kaki (Krambeck, 2006). 

Walkability adalah sejauh mana lingkungan binaan ramah untuk berjalan kaki (NZ 

Transport Agency, 2008). The Austroads Guide to Road Design part 6A 

(Austroads, 2009) terdapat lima kunci untuk menciptakan suatu lingkungan yang 

walkable, yang terdiri dari: 

1. Connected: Apakah tersedia jaringan pejalan kaki yang memberikan akses 

yang baik menuju lokasi tujuan utama? 

2. Comfortable: Apakah fasilitas memenuhi standar desain, permukaan jalur 

pejalan kaki dan perencanaan untuk kaum difabel? 

3. Convenient: Apakah ruas-ruas jalan dapat dilintasi dengan mudah, aman dan 

tanpa penundaan? 

4. Convivial: Apakah rute terlihat menarik, bersih dan bebas dari ancaman? 

5. Conspicuous: Apakah rute perjalanan terlihat jelas dan tertera jelas di dalam 

peta/map?. 

Victoria Transport Policy Institute (2014), mengemukakan bahwa walkability 

memperhitungkan beberapa hal, seperti kualitas kondisi berjalan, termasuk 

keamanan, kenyamanan, dan kemudahan berjalan. Walkability dapat dievaluasi 

pada skala lokasi, ruas jalan, ataupun skala lingkungan (Tanan, Wibowo, & 
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Tinumbia, 2017). Dalam pengukuran walkability (Walkability Index) yang 

dikembangkan Holy Krambeck (2006) menyatakan bahwa pengukuran walkability 

terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu: 

1. Keselamatan dan keamanan (menentukan keselamatan dan keamanan di 

lingkungan pejalan kaki;  

2. Kenyamanan (yang mencerminkan kenyamanan dan kualitas jalur 

pedestrian); dan 

3. Dukungan kebijakan. 

 

Berdasarkan teori-teori diatas, dapat diketahui komponen-komponen walkability  

secara umum diantaranya adalah aksesibilitas, keselamatan, keamanan, dan 

kenyamanan merupakan faktor utama dalam mengetahui tingkat walkability pada 

suatu ruas jalan. Untuk itu perlu mengetahui definisi lebih mendalam mengenai 

komponen keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam konteks walkability. 

Adapun kriteria-kriteria yang memberikan pengalaman berjalan dan tingkat 

pelayanan dalam Highway Capacity Manual (2000. p. 11-1) diantaranya yaitu: 

 Kenyamanan 

Faktor kenyamanan meliputi kebersihan, pelindung cuaca, halte transit, 

amenities, jalur pedestrian yang jelas, rambu, peta arah, jarak berjalan, dan fitur 

lainnya yang membuat berjalan kaki menjadi mudah dan tidak rumit. 

 Aksesibilitas / Kemudahan 

Aksesibilitas dalam konteks walkability adalah kemudahan akses bagi siapapun 

dalam mencapai suatu tempat dengan berjalan kaki yang membuat berjalan kaki 

menjadi mudah. Faktor kemudahan diantaranya adalah jarak berjalan, 

keterhubungan jalur pedestrian, ketersediaan rambu hingga petunjuk peta. 

 Keselamatan 

Minim dari risiko kecelakaan terutama yang disebabkan oleh kendaraan 

bermotor maupun kondisi jalur pedestrian yang tidak baik. Keselamatan 

diwujudkan dengan adanya pemisah jalur pejalan kaki dari lalu lintas kendaraan 

(jalur pedestrian). 
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 Keamanan 

Terlindung dari kemungkinan terjadinya kejahatan. Fitur keamanan meliputi 

lampu penerangan, lingkungan yang tidak menghalangi pandangan, dan juga 

jenis aktivitas jalan. 

2.3.2 Metode Pengukuran 

Pengukuran walkability saat ini sudah banyak dikembangkan dari metode-metode 

sebelumnya, salah satunya adalah metode pengukuran walkability yang 

dikembangkan oleh Holy Krambeck yang dikenal dengan Global Walkability Index 

(GWI), tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat walkability 

dan berguna sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan tingkat walkability di 

kota-kota yang masih memiliki tingkat walkability rendah, kunci dari tujuan 

pengukuran walkability adalah: 

1. Menghasilkan kesadaran bahwa walkability merupakan salah satu isu penting 

di perkotaan, terutama di negara berkembang; 

2. Memberi masukan kepada pejabat kota untuk mengatasi isu walkability;  

3. Membantu perencana memahami ruang lingkup dan kondisi jalur pedestrian 

di wilayahnya; dan 

4. Memberikan perencana informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi 

kekurangan yang terkait dengan pejalan kaki, serta rekomendasi untuk 

langkah-langkah selanjutnya. 

(Krambeck, 2006). 

Pengukuran walkability (Walkability Index) yang dikembangkan Holy Krambeck 

(2006) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu: 

1. Keselamatan dan keamanan (menentukan keselamatan dan keamanan di 

lingkungan pejalan kaki;  

2. Kenyamanan (yang mencerminkan kenyamanan dan kualitas jalur 

pedestrian); dan 

3. Dukungan kebijakan. 
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Parameter pengukuran walkability dengan menggunakan Global Walkability Indeks 

(GWI) yang dikembangkan MIT dan World Bank dimodifikasi oleh Asian 

Development Bank (ADB) dalam “Walkability Surveys in Asian Cities” agar lebih 

sesuai dengan konteks wilayah di asia. Parameter yang digunakan ADB dapat 

dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 2.1 

Parameter yang Digunakan Pada Penelitian ADB Tentang Walkability 

No Parameter Penjelasan 

1 

Konflik jalur pejalan kaki 

dengan moda transportasi 
lain 

Tingkat konflik antara pejalan kaki dan moda lainnya 

(sepeda, motor dan mobil) 

2 
Ketersediaan jalur 

pejalan kaki 

Kebutuhan, ketersediaan dan kondisi jalur berjalan 

(berdasarkan parameter kebersihan & pemeliharaan 
dalam GWI) 

3 
Ketersediaan 

penyeberangan 

Ketersediaan dan panjang penyeberangan untuk 

menggambarkan apakah pejalan kaki cenderung 

menyeberang pada jalur yang tidak seharusnya ketika 
tidak ada persimpangan atau ketika jarak antar 

persimpangan terlalu panjang 

4 
Keselamatan 

penyeberangan 

Arus lalu lintas moda lainnya saat melintasi jalan, 

waktu yang dihabiskan untuk menunggu dan 
menyeberang jalan, dan waktu yang diberikan kepada 

pejalan kaki untuk menyeberang dipersimpangan 

yang memiliki sinyal/rambu 

5 
Perilaku pengendara 

kendaraan bermotor 

Perilaku pengendara terhadap pejalan kaki sebagai 

indikasi jenis lingkungan pejalan kaki 

6 
Amenities (kelengkapan 

pendukung) 

Ketersediaan fasilitas pejalan kaki seperti lampu 

jalan, bangku, dan pohon-pohon, yang sangat 
meningkatkan daya tarik dan kenyamanan 

lingkungan pejalan kaki, dan juga daerah di 

sekitarnya 

7 
Infrastruktur untuk 
disabilitas 

Ketersediaan, posisi dan pemeliharaan infrastruktur 
untuk penyandang cacat 

8 Kendala/hambatan 

Adanya penghalang permanen dan sementara di jalur 

pedestrian yang akan mengurangi lebar efektif jalur 
pejalan kaki sehingga dapat menyebabkan 

ketidaknyamanan bagi pejalan kaki  

9 Keamanan dari kejahatan Rasa aman yang umum terhadap kejahatan di jalan 

Sumber: Asian Development Bank, 2011 
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2.3.3 Global Walkability Index 

Holy Krambeck mengembangkan Global Walkability Index (GWI), yang bertujuan 

untuk memberikan penilaian mengenai kondisi berjalan yang meliputi keselamatan, 

keamanan, dan kenyamanan. Tingkat walkability menunjukkan seberapa baik 

kualitas lingkungan yang digunakan oleh pejalan kaki untuk bergerak. 

Kondisi eksisting di lapangan memberikan gambaran dan nilai yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi nilai indeks walkability pada suatu 

koridor/kawasan yang diteliti. Hasil dari nilai indeks walkability juga dapat 

digunakan sebagai salah satu ukuran untuk membantu dalam pembuatan kebijakan 

sebagai upaya peningkatan kualitas infrastruktur pejalan kaki. Dalam menilai 

tingkat walkability suatu kawasan, dapat dinilai berdasarkan walkability score yang 

menggambarkan tentang keselamatan, keamanan, hingga kenyamanan berjalan 

kaki dengan skala penilaian 1-100. Gota et al. (2010) mengelompokkan rating / 

indeks walkability ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu: 

1. Kategori hijau, berarti highly walkable (sangat baik untuk berjalan) 

2. Kategori kuning, berarti waiting to walk (cukup baik untuk berjalan) 

3. Kategori merah, berarti not walkable (tidak baik untuk berjalan). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.2 

Ukuran Tingkat Walkability 

Walkability Score Kategori 

>70 Highly Walkable 

50-70 Waiting to Walk 

<50 Not Walkable 

Sumber: “Walkability Surveys in Asian Cities”, 2010 

Komponen dasar yang digunakan untuk pengukuran tingkat walkability dalam 

Global Walkability Index (Krambeck, H. 2006) terdiri dari 2 komponen, yaitu 

keselamatan & keamanan, dan kenyamanan & daya tarik. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2.3 

Variabel dan Parameter Penelitian 

Variabel Parameter 

Keselamatan & 

Keamanan 

Konflik jalur pejalan kaki dengan moda 

transportasi lain 

Keselamatan penyeberangan 

Keamanan terhadap kejahatan 

Perilaku pengendara bermotor 

Kenyamanan & 
Daya Tarik 

Kebersihan dan pemeliharaan 

Infrastruktur untuk disabilitas 

Amenities (ketersediaan fasilitas pendukung) 

Kendala/Hambatan 

Ketersediaan jalur penyeberangan 

Sumber: Krambeck, 2006  

2.4 Pejalan Kaki 

Berjalan kaki merupakan moda perjalanan yang paling alami, sehat, bersih, efisien, 

terjangkau, dan inklusif menuju tujuan dengan jarak pendek dan komponen penting 

dari setiap perjalanan transit (ITDP, 2017). Setiap individu memiliki hak untuk 

memilih moda untuk mencapai tempat tujuannya, ada yang menggunakan 

kendaraan pribadi, kendaraan umum, menggunakan kendaraan tidak bermotor 

ataupun berjalan kaki.  

2.4.1 Definisi Pejalan Kaki 

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pejalan kaki yaitu dimana 

setiap  orang  yang beraktivitas  dengan  bentuk  berjalan. Pejalan kaki adalah orang 

yang melakukan aktivitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna 

jalan (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat: SK.43/AJ 007/DRJD/97). 

Menurut Amos Rapoport (1977) “Berjalan kaki yang merupakan moda dengan 

kecepatan rendah dapat menguntungkan pejalan kaki karena dapat mengamati 

lingkungan sekitar dan mengamati objek secara detail serta mudah menyadari 

lingkungan sekitarnya” (Iswanto, 2006, hal. 22). Pada dasarnya pejalan kaki 

merupakan setiap individu yang melakukan pergerakan untuk menuju suatu tempat 

dengan berjalan kaki.  
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2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pejalan Kaki  

Menurut Unterman (1984), terdapat 4 faktor penting yang mempengaruhi panjang 

atau jarak orang untuk berjalan kaki (Sakinah, Kusuma, Tampubolon, & Prakarso, 

2018), yaitu: 

 Waktu 

Berjalan kaki pada waktu-waktu tertentu mempengaruhi jarak yang 

mampu ditempuh. Misalnya, berjalan kaki pada waktu rekreasi memiliki 

jarak yang relatif, sedangkan waktu berbelanja terkadang dapat dilakukan 

hingga jarak sampai 2 mil tanpa disadari oleh pejalan kaki. 

 Kenyamanan 

Kenyamanan orang untuk berjalan kaki dipengaruhi oleh faktor cuaca, 

jenis aktivitas dan kualitas jalur pedestrian.  

 Ketersediaan Kendaraan Bermotor 

Ketersediaan fasilitas transportasi umum yang baik dalam hal penempatan 

lokasi akan mendorong orang untuk berjalan lebih jauh dibanding apabila 

tidak tersedianya fasilitas transportasi umum yang merata. Termasuk 

penyediaan fasilitas transportasi lainnya seperti jaringan jalan yang baik, 

kemudahan parkir, serta pola penggunaan lahan campuran. 

 Pola Tata Guna Lahan 

Pada kawasan dengan penggunaan lahan campuran (mixed-use) perjalanan 

dengan berjalan kaki akan lebih mudah dilakukan. 

 

2.5 Jalur Pedestrian 

Jalur pedestrian merupakan salah satu fasilitas utama dalam mendukung pergerakan 

berjalan kaki di perkotaan. Jalur pedestrian juga harus dilengkapi dengan fasilitas-

fasilitas pendukung sehingga memberikan kemudahan, kenyamanan hingga 

keamanan bagi pejalan kaki. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

03/PRT/M/2014 mengenai Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan 

Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan menyebutkan 

bahwa salah satu prinsip dalam penataan adalah menciptakan skala ruang yang 
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manusiawi dan berorientasi pada pejalan kaki. Berbagai upaya dilakukan untuk 

menciptakan lingkungan yang berorientasi pada kegiatan berjalan kaki diantaranya 

dengan disusunnya pedoman, peraturan, hingga standar mengenai perencanaan, 

penyediaan, dan pemanfaatan jaringan pejalan kaki. 

2.5.1 Definisi Jalur Pedestrian 

Jalur pedestrian/jalur pejalan kaki adalah jalur yang disediakan untuk pejalan kaki 

guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan 

kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki. Jalur pejalan kaki, yaitu 

lintasan yang diperuntukkan untuk berjalan kaki, dapat berupa trotoar (DPU, 1999). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 45, definisi trotoar 

adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pada pasal 131 

diatur bahwa “pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang 

berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain”. 

Dalam berjalan kaki, Shirvani (1985) mengatakan bahwa penggunanya 

memerlukan jalur khusus yang disebut juga dengan pedestrian, yang merupakan 

salah satu dari elemen-elemen perancangan kawasan yang dapat menentukan 

keberhasilan dari proses perancangan di suatu kawasan kota (Enggar, 2016, hal. 

111). Jalur pedestrian merupakan suatu ruang publik dimana pada jalur tersebut 

juga terjadi interaksi sosial antar masyarakat (Iswanto, 2006). 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2014 mengenai 

Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana 

Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, berikut ini adalah beberapa prinsip 

dalam perencanaan dan penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki, diantaranya: 

1. Memudahkan pejalan kaki (aksesibilitas tinggi); 

2. Konektivitas (antar tempat/kawasan); 

3. Menjamin keterpaduan, baik dari aspek penataan, aksesibilitas antar 

lingkungan dan kawasan, maupun sistem transportasi; 

4. Ketersediaan ruang pejalan kaki untuk seluruh pengguna (termasuk pejalan 

kaki dengan keterbatasan fisik); 
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5. Memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan aksesibel; 

6. Mendorong terciptanya ruang publik yang mendukung aktivitas sosial; dan 

7. Menyesuaikan karakter fisik dengan kondisi sosial dan budaya setempat. 

Keberadaan jalur pedestrian tidak hanya sekedar sebagai kebutuhan ruang di 

perkotaan, namun fungsi utama dari jalur pedestrian adalah untuk memberikan 

kemudahan bagi pejalan kaki untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain 

dengan aman dan nyaman.  

2.5.2 Elemen Jalur Pedestrian 

Penyediaan elemen-elemen jalur pedestrian harus disesuaikan berdasarkan 

kebutuhan-kebutuhan bagi pejalan kaki sesuai dengan kondisi dan karakteristik 

kawasan dan karakteristik pejalan kaki. Elemen jalur pedestrian dibedakan menjadi 

2, yaitu elemen jalur pejalan kaki sendiri berupa material dan elemen pendukung 

seperti lampu, tempat sampah, halte, tempat duduk dan lainnya (Iswanto, 2006). 

Elemen-elemen material yang umumnya digunakan pada jalur pedestrian adalah 

paving (beton), bata atau batu (Iswanto, 2006). Menurut Chiara & Koppelman 

(1997) elemen pendukung jalur pedestrian diantaranya adalah: 

1. Lampu; 

2. Halte Bus; 

3. Sign (penanda/rambu); 

4. Telepon Umum; 

5. Tempat sampah;  

6. Tempat duduk; dan 

7. Tanaman peneduh; 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang 

Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana 

Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, elemen pendukung jalur pedestrian 

diantaranya adalah: 

1. Sign (penanda/rambu); 

2. Jalur hijau 
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3. Lampu penerangan; 

4. Tempat duduk; 

5. Pagar pengaman; 

6. Tempat sampah; 

7. Halte/shelter bus dan lapak tunggu; 

8. Telepon umum. 

 

2.6 Walkability In Asian Cities 

Metode pengukuran yang dilakukan untuk melihat rating walkability pada kota-kota 

di Asia dengan menggunakan 9 parameter yang menurut penelitian dalam 

“Walkability Surveys in Asian Cities” (Punte, Fabian, Gota, and Mejia, 2010) sesuai 

dengan karakteristik kota-kota di Asia. 

Metode pengukuran yang dilakukan pada kota-kota di asia ini, tidak 

memperhitungkan jumlah orang berjalan dan juga panjang jalan yang di survey. 

Salah satu keterbatasan dari penelitian ini adalah subjektivitas tanggapan. 

Namun, penting untuk diingat adalah bahwa hasilnya perlu memberikan yang 

cukup jelas indikasi dimana kelemahan utama ada di infrastruktur pejalan kaki 

saat ini, sehingga tindakan untuk perbaikan dapat dipilih “Walkability Surveys 

in Asian Cities” (Punte, Fabian, Gota, and Mejia , 2010). 

Penelitian ini dilakukan pada 15 kota di Asia, adapun kota-kota dan hasil rating 

walkability yang didapatkan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.4 

Rating Walkability di Kota-Kota Asia 

No Kota 
Rating 

Walkability 
Deskripsi / Kategori 

1 Chennai 40 

Not walkable 

2 Bangalore 46 

3 Kathmandu 47 

4 Jakarta 48 

5 Karachi 49 

6 Colombo 57 

Waiting to walk 7 Kota 57 

8 Lanzhou 57 
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No Kota 
Rating 

Walkability 
Deskripsi / Kategori 

9 Hanoi 58 

10 Davao 58 

11 Ho Chi Minh City 59 

12 Cebu 59 

13 Ulaanbaatar 63 

14 Metro Manila 67 

15 Hong Kong 71 Highly walkable 
Sumber: Walkability Surveys In Asian Cities, 2010 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kota Hong Kong memiliki nilai 

indeks/rating walkability yang paling tinggi, dan satu-satunya kota yang memiliki 

indeks yang termasuk dalam kategori ”high walkable” dari 15 kota yang di survey. 

Sementara itu untuk kota Jakarta memiliki indeks/rating yang masih termasuk 

dalam kategori “not walkable”. 

2.7 Studi Terdahulu Terkait Topik Penelitian 

Penelitian terdahulu yang dijadikan literatur pada penelitian ini adalah penelitian 

yang berkaitan dengan walkability meliputi variabel dan hasil penelitian. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 2.5 

Studi Terdahulu Terkait Topik Penelitian 

No Penulis Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1 

Tanan, Wibowo, & 

Tinumbia, 2017 

(Kota Semarang) 

1. Keselamatan dan keamanan 

2. Kenyamanan 

3. Dukungan Kebijakan 

 Kawasan Pendidikan = 70,44 

(highly walkable) 

 Kawasan Perbelanjaan = 
68,03 (waiting to walk) 

 Kawasan Perkantoran = 68,16 

(waiting to walk) 

 Kawasan Peribadatan = 67,42 

(waiting to walk) 

2 

(Endarwati, 

Setyawan, & 

Marison, 2018 (Kota 

Malang) 

1. Keselamatan dan keamanan 

2. Kenyamanan 

3. Dukungan Kebijakan 

Walkability Score = 37,4 (not 

walkable) 

3 

Pradana, Ernawati, 

& Martiningrum, 

2017 (Universitas 

Brawijaya, Malang) 

1. Kenyamanan 

2. Keamanan 

3. Kemenerusan 

Perlu perbaikan signifikan pada 

aspek kenyamanan. Sedangkan 

pada aspek keamanan dan 

kemenerusan dirasa sudah baik 
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No Penulis Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

4 

Tifandira & Safitri, 

2018 (CBD Bintaro 
Jaya) 

1. Ruang pejalan kaki 

2. Keselamatan 
3. Kenyamanan 

Minat masyarakat untuk berjalan 

kaki disepanjang Kawasan CBD 

Bintaro Jaya masih sangat 
rendah. 

5 

Triantoro, Yudono, 

& Akil, 2006 (Kota 

Makassar) 

1. Konektivitas 

2. Hubungan antar moda 

3. Keamanan 

4. Keselamatan 

5. Kenyamanan & Daya tarik 

Walkability Score = 57,4 

(waiting to walk) 

6 

Wowor, Kumurur, 

& Lefrandt, 2019 

(Kecamatan 

Mapanget, Kota 

Manado) 

6 parameter: 

1. Ketersediaan jalur pejalan kaki; 

2. Konflik jalur pejalan kaki dengan moda 

transportasi lain; 

3. Perilaku pengendara kendaraan 

bermotor 

4. Amenities 
5. Kendala/hambatan 

6. Keamanan dari kejahatan 

Tingkat kenyamanan = 72,4% 

7 

Fadhilla Tri 

Nugrahaini, 2019 

(Titik Nol Kilometer 

Yogyakarta) 

1. Ketersediaan akses jalur pedestrian 
Walkability Score = 37 (not 

walkable) 

8 

Dey & Bhowmik, 

2018 (Dilshad 
Garden, New Delhi) 

9 parameter: 

1. Konflik jalur pejalan kaki dengan moda 

transportasi lain 

2. Ketersediaan jalur pejalan kaki 

3. Ketersediaan penyeberangan 

4. Keselamatan penyeberangan 

5. Perilaku pengendara kendaraan 
bermotor 

6. Amenities 

7. Infrastruktur/Fasilitas untuk disabilitas 

8. Kendala/hambatan 

9. Keamanan dari kejahatan 

Walkability Score = 67,9 

(waiting to walk) 

9 

Minhas & Poddar, 

2017 (LPU 

University, India) 

1. Keselamatan dan keamanan 

2. Kenyamanan dan Daya tarik 

3. Dukungan Kebijakan 

Walkability Score = 55,4 

(waiting to walk) 

10 

Gota, Fabian, Mejia, 

& Punte, 2010 

(Asian Cities) 

9 parameter: 

1. Konflik jalur pejalan kaki dengan moda 

transportasi lain 

2. Ketersediaan jalur pejalan kaki 
3. Ketersediaan penyeberangan 

4. Keselamatan penyeberangan 

5. Perilaku pengendara kendaraan 

bermotor 

6. Amenities 

7. Infrastruktur/Fasilitas untuk disabilitas 

8. Kendala/hambatan 

9. Keamanan dari kejahatan 

Walkability Score (Jakarta) = 48 

(not walkable) 

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2019 
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Pada studi terdahulu terdapat penelitian mengenai pengukuran walkability yang 

berjudul “Pengukuran Walkability Index Jalur Pedestrian Pada Ruas Jalan di 

Kawasan Perkotaan” (Tanan, Wibowo, & Tinumbia, 2017). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat walkability berdasarkan kategori kawasan (pendidikan, 

perbelanjaan, perkantoran, dan peribadatan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa pada lokasi studi rata-rata memiliki nilai walkability yang rendah untuk 

parameter infrastruktur penunjang kelompok penyandang cacat, yang menunjukkan 

bahwa kawasan-kawasan di daerah studi tersebut memiliki masalah yang sama 

terkait dengan kelayakan berjalan terutama bagi kelompok berkebutuhan khusus. 

Penelitian lain terkait walkability dengan tujuan menilai walkability dengan 

menggunakan Global Walkability Index (GWI) adalah jurnal yang berjudul 

“Penilaian Walkability Score Index pada Pusat Pelayanan dalam Menuju Kota 

Malang Berkelanjutan” (Endarwati, Setyawan, & Marison, 2018). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa ramah pusat pelayanan Kota Malang untuk 

berjalan kaki. Hasil penelitian tersebut menghasilkan walkability score pada Pusat 

Pelayanan Kota Malang memiliki walkability score 37,4 (not walkable) yang berarti 

Pusat Pelayanan Kota Malang memiliki kriteria fasilitas terbatas untuk dijangkau 

dengan berjalan kaki. 

Penelitian berjudul “Walkability Jalur Pedestrian by Design di Area Kampus 

Universitas Brawijaya Malang” (Pradana, Ernawati, & Martiningrum, 2017). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat walkability berdasarkan desain. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada lokasi studi aspek walkability 

sudah cukup terpenuhi namun perlu mendapat perbaikan yang signifikan pada 

aspek kenyamanan. 

Penelitian berjudul “Pengaruh Fasilitas dan Desain Jalur Pejalan Kaki Terhadap 

Minat Berjalan Kaki Masyarakat Pada Kawasan Central Business District (CBD) 

Bintaro Jaya” (Tifandira & Safitri, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

minat masyarakat untuk berjalan kaki. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pada lokasi studi minat berjalan kaki masih sangat rendah yang dipengaruhi oleh 
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kurang baiknya fasilitas pendukung jalur pejalan kaki dari segi keselamatan dan 

kenyamanan. 

Penelitian berjudul “Kajian Tingkat Walkability Pada Jalur Pedestrian di Ruas Jalan 

Utama Pusat Kota Makassar” (Triantoro, Yudono, & Akil, 2006). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui indeks walkability dan prioritas pengembangannya. 

Hasil dari penelitian ini menghasilkan walkability score = 57,4 (waiting to walk) 

yang berarti beberapa fasilitas dapat dijangkau dengan berjalan kaki. 

Penelitian berjudul “Urban Walkability di Kota Manado (Kecamatan Mapanget)” 

(Wowor, Kumurur, & Lefrandt, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kenyamanan pejalan kaki di Kota Manado, khususnya Kecamatan 

Mapanget. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kenyamanan pejalan kaki di 

lokasi studi berdasarkan teori urban walkability masih tergolong dalam kategori 

nyaman dengan persentase kenyamanan sebesar 72,4%. 

Penelitian berjudul “Walkability di Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta 

Melalui Simulasi Urban Modelling Interface (UMI)” (Nugrahaini, 2019). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai walkability sebagai langkah awal 

untuk mempelajari tingkat keberlanjutan pada kawasan tersebut. Penelitian ini 

menghasilkan nilai walkability pada lokasi studi adalah sebesar 37 (not walkable) 

yang berarti di lokasi studi masih bergantung pada kendaraan bermotor. 

Penelitian berjudul “A Case Study on Walkability by GWI Method to Estimate the 

Pedestrian Walkability in Dilshad Garden, New Delhi” (Dey & Bhowmik, 2018). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis walkability jalur pedestrian dan 

langkah-langkah yang ditentukan untuk berdasarkan data yang ditemukan dalam 

penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indeks walkability di 

wilayah studi adalah sebesar 67,9 (waiting to walk), yang berarti cukup baik untuk 

berjalan. 

Penelitian berjudul “Walkability Index by Global Walkability Index Method” 

(Minhas & Poddar, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai 
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walkability di LPU University, India. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

indeks walkability di wilayah studi adalah sebesar 55,4 (waiting to walk), yang 

berarti cukup baik untuk berjalan. 

Penelitian berjudul “Walkability Surveys in Asian Cities” (Gota, Fabian, Mejia, & 

Punte, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai walkability di 13 kota 

di Asia, termasuk Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indeks 

walkability di Jakarta adalah sebesar 48 (not walkable), yang berarti tidak baik 

untuk berjalan. 

Hipotesis yang dihasilkan berdasarkan ringkasan studi terdahulu menunjukkan 

bahwa indeks walkability pada tiap kota ataupun pada tiap guna lahan memiliki 

nilai yang berbeda. Hampir secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kota-kota di Indonesia masih belum memiliki tingkat walkability yang 

tinggi, Hal ini menunjukkan bahwa hak bagi pejalan kaki masih belum menjadi 

prioritas dalam mendukung kegiatan masyarakat di perkotaan.  

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai indeks 

walkability di berbagai lokasi studi, diperkirakan bahwa hasil yang mungkin akan 

didapatkan pada penelitian ini menghasilkan nilai indeks walkability di kawasan 

TOD Dukuh Atas bisa mencapai indeks skor 60 hingga >70.
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Tabel 2.6 

Bank Variabel Berdasarkan Penelitian Sebelumnya 

Variabel/Parameter 

Jurnal Penelitian 

Dey & 

Bhowmik, 

2018  

Tanan, 

Wibowo 

& 

Tinumbia, 

2017 

Wowor, 

Kumurur, 

& 

Lefrandt, 

2019  

Tifandira 

& Safitri, 

2018 

Endarwati, 

Setyawan, 

& 

Marison, 

2018 

Pradana, 

Ernawati & 

Martiningrum, 

2015 

Punte, 

Fabian, 

Gota, 

and 

Mejia, 

2010  

Fadhilla Tri 

Nugrahaini, 

2019 

Christiana, 

2017 

Minhas 

& 

Poddar, 

2017 

Triantoro, 

Yudono, 

dan Akil 

Jodi, 

2020 

Ketersediaan Jalur 
Pedestrian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √   √ 

Konektivitas Jalur 
Pedestrian 

√ √ √   √ √    √ √ 

Kenyamanan Pejalan 
Kaki 

√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

Kemudahan Pejalan 
Kaki 

√ √ √ √ √ √ √     √ 

Keamanan Pejalan 
Kaki 

√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

Keselamatan 
Penyeberangan 

√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

Hubungan Antar 
Moda 

          √  

Dukungan Kebijakan  √   √     √   

Ketersediaan Jalur 

Penyeberangan 
√ √ √  √ √ √  √   √ 

Amenities (fasilitas 
pendukung) 

√ √ √  √ √ √  √   √ 

Konflik dengan moda 
transportasi lain 

√ √ √  √  √  √   √ 

Infrastruktur untuk 

disabilitas 
√ √ √  √  √  √   √ 

Kendala/Hambatan √ √ √  √  √  √   √ 

Keindahan     √    √    

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2019 


