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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA IDENTIFIKASI ELEMEN 

PENDUKUNG PADA JALUR PEDESTRIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan terkait konsep atau teori-teori yang digunakan untuk 

penelitian ini serta penjabaran dari penelitian terdahulu. Penjelasan teori dimulai 

dari teori mengenai identifikasi, lalu dilanjutkan dengan pengenalan teori tentang 

pedestrian dan jalur pedestriannya, dan diakhiri dengan dengan penjelasan 

mengenai definisi secara umum tentang elemen pendukung jalur pedestrian dan 

penjelasan mengenai beberapa variabel didalamnya seperti jalur hijau, lampu 

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

papan informasi, halte/shelter angkutan umum dan lapak tunggu, dan jalur 

pemandu penyandang disabilitas. Penjelasan tersebut diperlukan untuk memahami 

beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini dan bertujuan untuk 

menghindari ketidaksalahan pemahaman. 

2.1 Pengertian Pedestrian 

Pedestrian adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan merupakan 

salah satu unsur pengguna jalan (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat: 

SK.43/AJ007/DRJD/97). Menurut Dharmawan (2004) mengatakan bahwa istilah 

pedestrian atau pejalan kaki berasal dari bahasa yunani pedos yang berarti kaki dan 

pedester atau pedestris yang artinya adalah orang yang berjalan kaki. Pedestrian 

juga diartikan sebagai pergerakan atau sirkulasi atau sebagai tujuan dengan berjalan 

kaki (Rubenstein, 1992). Tahun 6000 SM merupakan tahun dimana jalur pedestrian 

pertama kali diciptakan di Cyprus tepatnya di Kota Khirokitia, dimana jalur 

pedestrian tersebut terbuat dari batu kapur dengan permukaan yang dibuat lebih 

tinggi dari permukaan tanah dan pada interval tertentu dibuat ramp yang bertujuan 

untuk akses menuju ke kelompok hunian di dua sisi yang berbeda (Kostof, 1992). 

Menurut Rubenstein (1978) mengatakan bahwa pedestrian dapat dibedakan 

berdasarkan kepentingan perjalanannya, yang terbagi atas: 

a) Perjalanan Terminal, yaitu jenis perjalanan yang dilakukan antara asal dengan 

area transportasi seperti tempat parkir, halte bus, terminal, maupun stasiun; 
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b) Perjalanan Fungsional, yaitu jenis perjalanan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan tertentu seperti dari atau menuju tempat kerja, sekolah, belanja, 

beribadah, dan sebagainya; 

c) Perjalanan Rekreasional, yaitu jenis perjalanan yang dilakukan untuk sekedar 

mengisi waktu luang, seperti menikmati pemandangan dan sebagainya. 

2.2 Jalur Pedestrian 

Berdasarkan Pedoman Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan 

Perkotaan Departemen PU (1995) dapat dijelaskan, jalur pedestrian adalah jalur 

yang disediakan untuk pedestrian guna memberikan pelayanan kepada pedestrian 

sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan para 

pedestrian tersebut. Zona pedestrian adalah area yang diperuntukkan untuk jalur 

pedestrian. Zona pedestrian terdiri dari beberapa bagian yaitu zona bagian depan 

gedung, zona penggunaan bagi pejalan kaki, zona tanaman/perabot, dan zona 

pinggir jalan (Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang 

Pejalan Kaki di Perkotaan Dept.PU, 2012). Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa jalur pedestrian adalah area berupa jalur yang digunakan oleh para 

pedestrian sebagai penghubung dalam melakukan suatu aktivitas di suatu lokasi. 

Fungsi utama dari jalur pedestrian adalah untuk memberikan pelayanan kepada para 

pedestrian sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan 

pedestrian. Tetapi pada perkembangannya fungsi jalur pedestrian tidak hanya untuk 

jalur berjalan kaki tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif, 

seperti duduk-duduk santai menikmati suasana kota, untuk bersosialisasi dan 

berkomunikasi dengan warga kota lainnya (Unterman, 1984) 

Jalur pedestrian merupakan ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan 

penduduk kota sehari-hari. Fungsi ruang publik bagi para pedestrian antara lain 

untuk bergerak dari satu bangunan ke bangunan yang lain, dari bangunan ke ruang 

terbuka yang ada atau sebaliknya, atau dari suatu tempat ke tempat yang lainnya di 

sudut kawasan ruang publik (Dharmawan, 2004). Jalur pedestrian adalah wadah 

gerak sirkulasi bagi penduduk kota. Shirvani (1985) menjelaskan bahwa jalur 

pedestrian/sidewalks berfungsi sebagai sarana sirkulasi yang dapat membentuk, 



12 

 

Institut Teknologi Nasional 

mengontrol, mengarahkan pola aktivitas serta perkembangan kota, maka dengan 

menata pedestrian yang baik akan membawa kota kearah yang lebih baik. 

2.3 Kebijakan Fasilitas Elemen Pendukung Pada Jalur Pedestrian 

• Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan 

Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang pedoman 

perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan 

kaki di kawasan perkotaan dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah 

kabupaten/kota, maupun pihak-pihak lain yang terkait dalam perencanaan, 

penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya dalam Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) dan pedoman ini dapat digunakan dalam penyusunan Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Terdapat pula tujuan dari penyusunan 

peraturan ini adalah menciptakan jaringan pedestrian di kawasan perkotaan yang 

aman, nyaman, dan manusiawi sehingga mampu mendorong masyarakat untuk 

lebih senang berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik, sehingga dapat 

terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 

Dalam peraturan pedoman ini terdapat kriteria ketersediaan elemen pendukung 

jalur pedestrian yang juga memperhatikan kriteria ketersediaan lebar ruas pada jalur 

pedestrian serta tidak mengganggu fungsi utama dari jalur pedestrian sebagai 

tempat pergerakan untuk para pedestrian. Elemen pendukung tersebut yang dibahas 

dalam peraturan pedoman ini yaitu:  

1. Jalur Hijau 

Jalur hijau ditempatkan di ruang bebas jalur pedestrian yang berada di sisi luar 

atau dalam jalur pedestrian atau berada di samping maupun di atas ruang bebas 

jalur pedestrian; 

2. Lampu Penerangan 
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Lampu penerangan diletakkan di luar ruang bebas jalur pedestrian dengan jarak 

antar lampu penerangan yaitu 10 meter; 

3. Tempat Duduk 

Tempat duduk terletak di luar ruang bebas jalur pedestrian dengan jarak antar 

tempat duduk yaitu 10 meter. Tempat duduk dibuat dengan dimensi lebar 0,4-

0,5 meter dan panjang 1,5 meter, serta menggunakan material yang memiliki 

durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak; 

4. Pagar Pengaman 

Pagar pengaman ditempatkan di luar ruang bebas jalur pedestrian pada titik 

tertentu yang memerlukan perlindungan. Pagar pengaman dibuat dengan tinggi 

minimal 0,9 meter, serta menggunakan material yang tahan terhadap cuaca dan 

kerusakan, seperti metal atau beton; 

5. Tempat Sampah 

Tempat sampah terletak di luar ruang bebas jalur pedestrian dengan jarak antar 

tempat sampah yaitu minimal 20 meter. Tempat sampah dibuat dengan dimensi 

sesuai kebutuhan, serta menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi 

seperti metal dan beton cetak; 

6. Signage (Marka, Perambuan, dan Papan Informasi) 

Signage terletak di luar ruang bebas jalur pedestrian pada titik interaksi sosial, 

dan pada jalur pedestrian dengan arus padat. Signage disediakan sesuai dengan 

kebutuhan, serta menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi dan 

tidak menimbulkan efek silau; 

7. Halte/Shelter Angkutan Umum dan Lapak Tunggu 

Halte/Shelter Bus dan Lapak Tunggu terletak di luar ruang bebas jalur 

pedestrian dengan jarak antar halte/shelter bus dan lapak tunggu pada radius 

300 meter dan pada titik potensial kawasan. Halte/Shelter angkutan umum dan 

lapak tunggu dibuat dengan dimensi yang menyesuaikan kebutuhan serta 

menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal. 

8. Sarana dan Prasarana Penyandang Disabilitas, elemen pendukung pada jalur 

pedestrian harus bisa diakses oleh semua kalangan, khususnya para pedestrian 
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yang memiliki keterbatasan fisik termasuk diantaranya adalah penyandang 

disabilitas, orang tua, orang sakit, ibu hamil, dan pengguna kursi roda.  

 

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki 

(Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil) 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki yang berfokus pada 

bahan konstruksi bangunan dan rekayasa bertujuan untuk memberikan panduan 

praktis kepada pemangku kepentingan seperti penyelenggara jalan, perencana, 

kontrakton, maupun pihak-pihak yang terkait dalam perencanaa penyediaan 

fasilitas untuk para pedestrian serta memberikan informasi kepada masyarakat 

umum untuk penyadaran bahwa perlunya perencanaan fasilitas jalur pedestrian bagi 

masyarakat perkotaan dan pada umumnya sebagai pembentuk aspek ruang yang 

nyaman dan mengedepankan nilai kemanusiaan untuk beraktivitas di lingkungan 

perkotaan. Prinsip umum perencanaan jalur pedestrian pada pedoman ini sekurang-

kurangnya mengacu pada kaidah sebagai berikut:  

1. Memenuhi aspek keterpaduan antar sistem, yaitu dari sistem penataan 

lingkungan, sistem transportasi, dan aksesibilitas antar kawasan; 

2. Memenuhi aspek kontinuitas, yaitu menghubungkan antara tempat asal ke 

tempat tujuan, maupun sebaliknya; 

3. Memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; 

4. Memenuhi aspek aksesibilitas, yaitu dimana perencanaan fasilitas pendukung 

jalur pedestrian harus dapat diakses oleh seluruh penggunanya, termasuk oleh 

pengguna dengan berbagai keterbatasan fisik. 

Adapun acuan dalam aspek perencanaan elemen pendukung dalam pedoman ini 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Rambu, Marka, Pengendali Kecepatan, dalam perencanaan rambu dan marka ini 

penempatannya harus diperhitungkan secara efisien untuk memastikan 
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keselamatan bagi para pedestrian. Marka jalan yang berfungsi sebagai pengingat 

kepada para pengemudi kendaraan untuk berhati-hati dan bila diperlukan untuk 

berhenti pada lokasi yang tempat sehingga memberikan kesempatan kepada para 

pedestrian untuk menggunakan fasilitas dengan aman. Pengaturan penempatan 

marka jalan harus diusahakan untuk bisa memberikan perlindungan kepada para 

pedestrian. Adapula rambu yang diletakkan pada jalur fasilitas, pada titik 

interaksi sosial, pada jalur dengan arus orang padat, sesuai dengan kebutuhan 

para pedestrian, dan bahan material yang digunakan terbuat dari bahan yang 

memiliki daya tahan tinggi dan tidak menimbulkan efek silau bagi para 

pedestrian. Selain itu terdapat pula pengendali kecepatan yang berfungsi untuk 

memaksa pengendara menurunkan kecepatan kendaraan saat mendekati fasilitas 

penyebrangan atau lokasi tertentu, dengan adanya pengendali kecepatan tersebut 

diharapkan para pedestrian dapat menyebrang lebih aman; 

b. Lapak Tunggu, yaitu fasilitas bagi para pedestrian untuk berhenti sementara 

sebelum melakukan penyebrangan, fasilitas ini terletak pada median jalan dan 

pada pergantian moda transportasi, yaitu dari jalur pedestrian ke moda 

kendaraan umum; 

c. Lampu Penerangan pedestrian, yaitu fasilitas yang memberikan pencahayaan 

pada malam hari agar area jalur pedestrian dapat lebih aman dan nyaman. Lampu 

penerangan diletakkan di jalur fasilitas; 

d. Pagar Pengaman, ditempatkan pada titik tertentu yang berbahaya dan 

memerlukan perlindungan bagi para pedestrian; 

e. Pelindung atau Peneduh, jenis fasilitas ini pada pedoman dapat berupa atap, 

pohon pelindung, dan lain sebagainya; 

f. Jalur Hijau, yaitu elemen yang dapat memberikan nilai asri bagi para pedestrian, 

jalur hijau ditempatkan pada jalur fasilitas atau di samping jalur pedestrian; 

g. Tempat Duduk, yaitu fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan 

para pedestrian. Penempatan tempat duduk sebaiknya ditempatkan pada jalur 

fasilitas dan tidak boleh mengganggu pergerakan para pedestrian; 

h. Tempat Sampah, penempatan fasilitas tempat sampah pada jalur pedestrian 

berfungsi untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh para pedestrian dan 
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tidak untuk menampung sampah perumahan atau bangunan di sekitar jalur 

pedestrian; 

i. Halte atau Tempat Pemberhentian Angkutan Umum Kota atau Bus Kota, 

penempatan angkutan umum kota/bus kota diletakkan pada jalur fasilitas dan 

tidak boleh mengganggu para pedestrian sehingga tidak mengurangi lebar efektif 

jalur pedestrian; 

j. Drainase, yaitu sebagai penampung dan jalur aliran air pada jalur pedestrian. 

Penempatan drainase terletak berdampingan atau di bawah dari jalur pedestrian; 

k. Bolar, pemasangan bolar bertujuan agar kendaraan bermotor tidak masuk ke area 

jalur pedestrian sehingga para pedestrian merasa aman dan nyaman dalam 

berjalan. 

Elemen pendukung jalur pedestrian diperlukan guna memenuhi kebutuhan 

pedestrian dan menciptakan jalur pedestrian yang nyaman sehingga mendukung 

aktivitas yang ada. Elemen jalur pedestrian menurut Chiara J.D. dan Lee E 

Koppelman (1994). Antara lain: 

• Lampu Pedestrian 

Pemilihan jenis lampu penerangan pejalan kaki dapat dipilih berdasarkan 

standar intensitas cahaya (lux meter). Kriteria tinggi dan panjang lampu 

penerangan dapat dilihat pada kriteria berikut: 

o Memiliki ketinggian lampu penerangan 2-6 meter; 

o Jarak penempatan lampu penerangan 10-15 meter agar tidak 

menimbulkan black spot; 

o Dapat mengakomodasi banner umbul - umbul; 

o Desain dapat disesuaikan sederhana, geometris, modern futuristic, 

fungsional, dan terbuat dari bahan anti vandalisme. 

• Halte Bus 

Halte bus memiliki kriteria sebagai berikut : 

o Dapat melindungi dari cuaca panas atau hujan; 

o Terletak pada sisi jalan utama yang memiliki lalu lintas yang padat; 
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o Memiliki panjang halte minimum sama dengan panjang angkutan umum 

kota atau bus kota. 

• Tanda Petunjuk 

Tanda petunjuk memiliki kriteria sebagai berikut: 

o Tanda petunjuk (Signage) dapat disatukan dengan lampu penerangan 

atau traffic light, hal tersebut dapat mengefisiensikan dan memudahkan 

orang untuk membacanya; 

o Tanda petunjuk dapat diletakkan di tempat terbuka, ketinggian tanda 

petunjuk dapat disejajarkan dengan kondisi jalan; 

o Tanda petunjuk berisikan informasi tentang fasilitas dan petunjuk lokasi; 

o Tanda petunjuk tidak tertutup oleh pepohonan atau benda lain. 

• Telepon Umum 

Telepon umum memiliki kriteria sebagai berikut: 

o Memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna; 

o Memberikan ciri sebagai fasilitas telekomunikasi; 

o Mudah terlihat, terlindung dari cuaca; 

o Penempatan pada tepi atau tengah area pedestrian; 

o Tiap satu fasilitas telepon umum berdimensi lebar kurang lebih 1 meter. 

• Tempat Sampah 

Tempat sampah memiliki kriteria sebagai berikut: 

o Penempatan tempat sampah dapat diatur dengan jarak tertentu (jarak 

penempatan 15 – 20 meter); 

o Sistem pengangkutannya mudah; 

o Jenis tempat sampah yang disediakan dapat dibedakan sesuai dengan 

fungsinya (tempat sampah kering dan tempat sampah basah). 

o Jenis atau bentuk tempat sampah mengacu pada kondisi atau lokasi 

penempatan yang fungsional. 

o Desain dari ketinggian tempat sampah harus dapat dijangkau dengan 

tangan dalam memasukkan sampah (tinggi 60 – 70 cm). 

• Vegetasi 

Vegetasi memiliki kriteria sebagai berikut: 
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o Memiliki fungsi sebagai peneduh (jalur tanaman di tepi jalur pedestrian). 

o Dapat ditempatkan pada jalur tanaman (minimal lebar minimal 1,5 

meter), memiliki percabangan 2 meter di atas tanah dengan  bentuk 

percabangan yang tidak merunduk atau menggantung, bermassa daun 

padat dan ditanam secara berbaris. 

o Jenis pohon yang dapat digunakan pada jalur hijau antara lain: Tanjung, 

Kiara Payung, dan Angsana. 

2.4 Studi Terdahulu 

Penelusuran Pustaka terhadap studi terdahulu dilakukan sebagai referensi terhadap 

penelitian yang akan dilakukan. Penelurusan pustaka ini digunakan untuk 

mengetahui metodologi dan substansi yang akan dibahas pada penelitian ini. 

Berikut di bawah ini merupakan tabel studi terdahulu.
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 Tabel 2. 1 

Studi Terdahulu 

No. 
Judul 

Penelitian 
Lokasi Tahun Tujuan 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Metode Analisis Kesimpulan 

1. “Tinjauan 

Sarana dan 

Prasarana Jalur 

Pedestrian di 

Kawasan 

Peunayong, 

Banda Aceh” 

oleh Sri 

Handayani, 

Mirza 

Irwansyah, dan 

M. Isya 

Kota 

Banda 

Aceh 

2018 Mengidentifikasi 

sarana dan 

prasarana jalur 

pedestrian di 

Kawasan 

Peunatong, Banda 

Aceh 

Pengumpulan 

data meliputi 

data primer, dan 

sekunder yang 

diperoleh 

melalui hasil 

pengamatan di 

lapangan 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode Kualitatif 

dengan pendekatan 

deskriptif.  

Kondisi sarana dan 

prasarana jalur 

pedestrian secara 

keseluruhan masih 

belum memenuhi 

persyaratan dan aturan 

yang telah ditetapkan. 

Kondisi jalur 

pedestrian tidak 

terpelihara dengan baik 

dan tidak aksesibilitas 

serta sarananya masih 

banyak yang perlu 

dibenahi dan 

disediakan. 

2. “Analisis 

Penilaian 

Fasilitas 

Pedestrian di 

Kawasan 

Perkotaan 

(Kasus: Jalan 

Malioboro – 

Kota 

Yogyakarta 

2016 1) Mengidentifikasi 

Karakteristik 

Pedestrian di 

Lokasi Kajian; 

2) Mengidentifikasi 

kebutuhan dan 

ketersediaan 

Data Primer: 

• Observasi 

• Kuesioner 

• Dokumentasi 

Data Sekunder: 

• Studi 

Literatur dan 

Institusional 

• Analisis Statistik 

Deskriptif 

• Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

Teridentifikasinya 

karakteristik 

pengunjung jalur 

pedestrian & Kondisi 

dan ketersediaan 

fasilitas jalur 

pedestrian berada 
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No. 
Judul 

Penelitian 
Lokasi Tahun Tujuan 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Metode Analisis Kesimpulan 

Jalan Margo 

Mulyo, 

Yogyakarta)” 

oleh Niki 

Anneke R. 

Nasution, Dyah 

Widiyastuti, dan 

Joni 

Purwohandoyo 

fasilitas 

pedestrian. 

 dalam kondisi yang 

tidak memadai.  

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020
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Kedudukan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai pembaharuan penelitian 

yang sudah ada. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Banda Aceh pada tahun 

2018 oleh Sri Handayani, Mirza Irwansyah, dan M. Isya yang berjudul “Tinjauan 

Sarana dan Prasarana Jalur Pedestrian di Kawasan Peunayong, Banda Aceh”. 

Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak di lokasi, tahun, serta pada penelitian 

ini hanya mengidentifikasi ketersediaan elemen pendukung jalur pedestrian saja. 




