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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang teori-teori dan definisi yang berhubungan dengan penelitian. Tujuannya agar 

dapat melihat realita yang terjadi apakah sesuai dengan dalil-dalil teori serta diperlukan uraian batasan konsep penelitian guna 

pembahasan lebih lanjut. Adapun teori atau definisi yang dijadikan acuan pada penelitian antara lain :  

A. Penelitian terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Tahun Metode Hasil 

1. Lily 
Maulani21 

Fungsi dan peran jalur 
pedestrian bagi pejalan 
kaki. Sebuah studi 
banding akan fungsi jalur 
pedestrian.  

2010 Kualitatif 
komparatif 

- Perbedaan cara pandang dan kepedulian 
dari pembuat kebijakan dalam 
memberikan jalur pedestrian untuk 
masyarakat. 

- Beralih fungsinya jalur pedestrian oleh 
pedagang-pedagang kaki lima 
menyebabkan pemerintah terlihat lemah 
dalam menindak pelanggaran yang 
terjadi, jika hal tersebut terjadi maka 

                                                           
21 Lily, Maulani. 2010. Fungsi dan peran jalur pedestrian bagi pejalan kaki. Sebuah studi banding akan fungsi jalur pedestrian. Jurnal arsitektur universitas 
muhammadiyah jakarta. Diakses pada 12 juni 2017. 
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masyarakat harus turut andil 
didalamnya. 

2. Lily Maulani.22 Kajian jalur pedestrian 
sebagai ruang terbuka 
pada area kampus 

2013 Deskriptif - Pentingnya area pedestrian pada sebuah 
area fasilitas publik dapat menjadi suatu 
hal yang signifikan yang harus 
dipikirkan oleh para perencana kota. 

- Banyaknya arus pejalan kaki menuju area 
kampus mapun dari area kampus 
menuju luar memberikan dampak yang 
cukup bagi pemenuhan fasilitas bagi 
pejalan kaki. 

3. Rachmat 
Prijadi23 

Pengaruh permukaan 
jalur pedestrian terhadap 
kepuasan & kenyamanan 
pejalan kaki di pusat kota 
manado. 

2014 Campuran 
(kualitatif 
dan 
kuantitatif.  

- Kondisi fisik jalur pedestrian 
ditinjau terhadap resiko gangguan 
kenyamanan gerak bagi pejalan 
kaki.  

- Respon masyarakat pengguna jalur 
pedestrian terhadap kondisi jalur 
pedestrian.  

                                                           
22 Lily Maulani. 2013. Kajian jalur pedestrian sebagai ruang terbuka pada area kampus. Jurnal arsitektur universitas muhammadiyah jakarta. Diakses pada 12 
juni 2017. 
 
23 Racmat prijadi.2014.Pengaruh permukaan jalur pedestrian terhadap kepuasan & kenyamanan pejalan kaki di pusat kota manado. Jurnal arsitektur fakultas 
teknik universitas sam ratulangi. Diakses pada 15 juni 2017 
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4. Dayu Ariesta24 Evaluasi keberadaan 
elemen pendukung di 
jalur pedestrian di kota 
tangerang 

2015 Kuantitatif 
kualitatif 

Jalur pedestrian menjadi altertnatif lain 
bagi transportasi warga, akan tetapi 
untuk menarik warga diperlukan 
fasilitas pendukung yang menarik dan 
memberikan rasa aman dan nyaman. 

5. Irfan 
diansya25 

Penilaian jalur 
pedestrian oleh 
masyarakat urban 
dan kriteria jalur 
pedestrian yang ideal 
menurut masyarakat. 

2015 Grounded 
theory 

- Jalur pedestrian penting untuk 
mendukung perkembangan suatu 
kota. 

- Masyarakat mulai mencari 
alternatif transportasi untuk 
mendukung mobilitasnya. 

                                                           
24 Dayu Ariesta.2015. Evaluasi keberadaan elemen pendukung di jalur pedestrian di kota tangerang. Jurnal jurusan perencanaan wilayah dan kota universitas 
esa unggul jakarta. Diakses pada. 30 juli 2017 
25 Irfan diansya.2015. Penilaian jalur pedestrian oleh masyarakat urban dan kriteria jalur pedestrian yang ideal menurut masyarakat .jurnal 
arsitektur institut teknoligi bandung.diakses pada 30 juli 2017. 
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Berdasarkan hasil analisis penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti sesuai 

dengan tabel diatas menunjukan bahwa penelitian yang pertama oleh Lily 

maulani tentang Fungsi dan peran jalur pedestrian bagi pejalan kaki. Sebuah 

studi banding akan fungsi jalur pedestrian yang dipublikasikan pada tahun 

2010. Penelitian ini lebih berfokus pada cara pandang pembuat kebijakan dalam 

melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, karena dalam pembangunan 

jalur pedestrian tidak hanya dilihat dari hasil tinjauan pemerintah saja. Yang 

kedua beralih fungsinya jalur pedestrian akibat pedagang kaki lima yang 

menggunakan jalur sebagai lokasi dagang yang tidak diikuti oleh ketegasan 

pemerintah, seharusnya masyarakat dapat turut andil dalam hal ini dengan 

memberikan masukan pada pemerintah.  

 Sedangkan penelitian kedua oleh lily maulani tentang Kajian jalur 

pedestrian sebagai ruang terbuka pada area kampus yang dipublikasikan 2013 

membahas mengenai pentingnya sebuah ruang terbuka dan jalur pedestrian bagi 

pejalan kaki d area kampus. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aktifitas menuju 

maupun keluar kampus yang tentu akan menjadikan daya tarik bagi kegiatan 

masyarakat yang tentunya memerlukan berbagai fasilitas didalamnya yang 

mampu mendukung jalannya di jalur pedestrian. 

 Peneliti ketiga Rachmad Prijadi meneliti tentang Pengaruh permukaan jalur 

pedestrian terhadap kepuasan & kenyamanan pejalan kaki di pusat kota 

manado. Peneliti melihat bahwa kenyamanan pada jalur pedestrian menjadi hal 

yang wajib demi kenyamanan penggunanya. Dengan kondisi jalur yang baik 

tentu pergerakan manusia didalamnya pun akan baik pula. Dengan jalur 
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pedestrian yang baik tentu respon masyarakat akan positif dan mau untuk 

menggunakan pedestrian. 

 Peneliti keempat Dayu Ariesta meneliti tentang Evaluasi keberadaan 

elemen pendukung di jalur pedestrian di kota tangerang. Melihat bahwa adanya 

elemen pendukung jalur pedestrian sangat diperlukan. Dengan adanya elemen 

yang menarik akan membuat minat masyrakat untuk menggunkan jalur 

pedetrian meningkat. Dengan elemen-elemen terebut seperti taman, bangku, 

penerangan dan lainnya. Jika hal ini tidak terpenuhi maka minat masyarakat pun 

akan berkurang. 

 Peneliti terakhir atau yang kelima Irfan diansya tentang Penilaian jalur 

pedestrian oleh masyarakat urban dan kriteria jalur pedestrian yang ideal 

menurut masyarakat. Dengan semakin majunya zaman tentu mobilitas 

masyarakatnya akan semakin cepat, dengan begitu tentu diperlukan penanganan 

yang cepat dari pemerintah. Masyrakat urban tentunya sudah memilki 

kemampuan dan tingkat pendidikan yang tinggi dan memerlukan keepatan 

dalam aktifitasnya. Diperlukan pendukung bagi kegiatan mereka. Dengan 

semakin bertambahnya volume kendaraan berjalan kaki tentu jadi pilihan bagi 

mereka. 
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B. Kebijakan Publik 

Sebagai suatu konsep, secara sederhana kita bisa menyatakan bahwa 

kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh 

pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk 

kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau 

bentuk upaya-upaya lainnya Bila melihat konsep dari kebijakan publik tersebut, 

kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau 

mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik berupa 

serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan pemerintah 

atau mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda-beda.  

Perbedaan deskripsi dari kebijakan publik ini dapat dilihat dari bagaimana 

para ahli mendefinisikan kebijakan publik itu sendiri, seperti halnya Richard Rose 

yang menyatakan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang sedikit 

banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang 

bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri, hingga Thomas R dye 

yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to 

do or not to do” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak 

dilakukan).6 

Perbedaan deskripsi dari definisi atau deskripsi dari kebijakan publik menurut 

Rose maupun Dye di atas merupakan suatu suatu bukti dimana setiap pakar atau 

ahli dalam menjelaskan kebijakan publik memiliki perbedaan. Definisi dari 

kebijakan publik yang dinyatakan oleh kedua ahli di atas bisa dikatakan sebagai 

                                                           
6 Ismail Nawawi, 2009. Public Policy. Surabaya: ITS Press Hal 8 
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suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dipilih untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah dan memiliki konsekuensi pada mereka yang terlibat, 

hanya saja dalam hal ini melihat bagaimana Rose maupun Dye mendefinisikan 

kebijakan publik masih bisa dikatakan cakupannya masih cukup luas. Dalam 

mendefinisikan kebijakan publik Rose tidak menegaskan bahwa pada kebijakan 

mengandung unsur tujuan didalamnya yakni seperti yang diketahui bahwa setiap 

kebijakan dilakukan agar tercapainya suatu tujuan tertentu, begitu pula dengan apa 

yang dinyatakan Dye yakni apa yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan 

suatu kebijakan publik yang pemaknaannya masih kurang jelas. 

Ahli lain seperti halnya W.I. Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik 

merupakan sebuah keputusan, beliau mendefiniskan kebijakan publik sebagai 

serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor 

politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta 

cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada 

prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor 

tersebut.7 

Dalam pemaknaan menurut W.I. Jenkins tersebut bisa terlihat bahwa beliau 

melihat kebijakan publik sebagai suatu keputusan lalu memiliki tujuan dan cara 

dalam mencapai tujuan, tetapi bila melihat lebih dalam seyogyanya suatu kebijakan 

publik yang dilakukan aktor dalam hal ini pemerintah nantinya akan melaksanakan 

keputusannya secara nyata, dan karena bentuk dari kebijakan publik yang bisa 

dikatakan variatif, bisa saja keputusan atau sekedar ucapan yang dilakukan aktor 

                                                           
7 Solichin Abdul Wahab, 2014. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi aksara Hal 15 
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ini bisa saja hanya menjadi sekedar konsep dengan cara-cara tersendiri tetapi 

akhirnya tidak dilaksanakan atau tidak ditindak lanjuti karena hambatan-hambatan 

tertentu.  

Dari pemahaman yang dideskripsikan W.I. Jenkins di atas bahwa suatu 

kebijakan publik selain mengandung unsur tujuan juga keputusan atau kebijakan 

yang diusulkan oleh aktor dalam hal ini memiliki ruang lingkup tertentu atau pada 

situasi tertentu, dan masalah tertentu. Hal ini bisa terlihat juga pada pendapat ahli 

lainnya yakni dari Steven A. Peterson yang mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai tindakan atau aksi pemerintah dalam mengatasi suatu masalah.8 

 Memaknai apa yang dinyatakan beberapa pendapat ahli tersebut di atas, 

ditemukan bahwa dalam kebijakan publik terdapat unsur tujuan, dampak, ataupun 

aktor yakni pemerintah yang memiliki kewenangan, dan kebijakan publik ini dibuat 

untuk menyelesaikan permasalahan pada ruang lingkup tertentu. Bila melihat dari 

setiap perbedaan penjelasan tentang kebijakan publik menurut para ahli di atas, 

walaupun berbeda tidak ada yang bisa dikatakan salah, hanya saja pada setiap 

pemaknaan akan kebijakan publik ini ada beberapa yang dikatakan masih luas 

sehingga perlu pengambilan konsep yang tepat. 

Dalam Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti lebih cenderung menganut 

kebijakan publik yang dijelaskan Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai 

serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan 

                                                           
8 Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. 
Jakarta: Elex Media Komputindo Hal 23 
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(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 

kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.9 

Berangkat dari penjelasan dari beberapa ahli di atas kita bisa memahami 

bahwasannya kebijakan bisa dikatakan sebagai suatu arah tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mencapai tujuan tertentu dan 

mengatasi suatu permasalahan yang dilaksanakan pada ruang lingkup tertentu yang 

dimana didalamnya terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan. 

Jadi dalam hal ini pemerintah selaku yang memiliki kewenangan dituntut bisa 

memberikan kebijakan-kebijakan dengan tujuan yang pasti dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada sehingga nantinya memberikan dampak yang baik pada 

masyarakat. 

1. Tahap-Tahap Kebijakan 

Pada siklusnya, secara umum kebijakan terdiri dari formulasi, implementasi 

dan evaluasi. Menurut pandangan beberapa pakar politik tentang kebijakan publik, 

kebijakan dijelaskan dengan tahapan-tahapan yang berbeda-beda tapi dengan inti 

yang sama yakni didalamnya mencakup ketiga pokok proses kebijakan yakni 

formulasi, implementasi dan evaluasi. Proses kebijakan publik dikatakan sangat 

kompleks dan rumit, karena itu beberapa ahli membagi proses penyusunan 

kebijakan publik menjadi beberapa tahap dengan tujuan pembagian ini ialah untuk 

memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.10 

                                                           
9 Leo agustino, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung Hal 7 
10 Budi winarno, 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Medpress: Yogyakarta Hal 32 
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Dalam hal ini menurut James Anderson sebagai salah satu pakar kebijakan 

publik, membagi proses kebijakan publik menjadi empat yakni yang terdiri dari 

Formulasi Masalah, Formulasi Kebijakan, Penentuan Kebijakan, Implementasi, 

dan Evaluasi Kebijakan.11 

Formulasi masalah yakni sebagai tahapan pertama dalam proses kebijakan 

publik menurut Anderson formulasi masalah ialah untuk mengetahui apa masalah 

yang dihadapi dan kenapa masalah tersebut menjadi prioritas dalam agenda 

pemerintah. Tahap yang kedua yakni formulasi kebijakan merupakan tahapan 

dimana pemerintah sebagai pelaku kebijakan mengembangkan pilihan atau 

alternatif dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, yang selanjutnya 

diikuti tahap proses penentuan kebijakan yakni tentang bagaimana alternatif 

ditetapkan, kriteria yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan 

tersebut, bagaimana proses dalam melaksanakan kebijakan dan tentang apa isi 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

Tahap Selanjutnya yakni Implementasi berisi tentang siapa saja yang terlibat 

dalam implementasi kebijakan, apa yang mereka kerjakan dan apa dampak dari 

kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan sebagai tahapan terakhir dalam proses 

kebijakan publik menurut Anderson ialah tentang bagaimana tingkat keberhasilan 

atau dampak kebijakan tersebut diukur, lalu siapa yang menegevaluasi kebijakan, 

apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijkan tersebut dan adakah tuntutan untuk 

                                                           
11Nawawi Ismail, 2009. Op.cit  hal 15-16 
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melakukan perubahan atau pembatalan pada kebijakan atau secara sederhana bisa 

dikatakan kegiatan penilaian kebijakan. 

Kebijakan publik sendiri terdiri dari beberapa bentuk dan memiliki sifat yang 

hierarkis, dimana ada kebijakan yang lebih tinggi dan diikuti oleh kebijakan-

kebijakan lain dibawahnya. Seperti yang diketahui bersama bahwa pemerintahan 

kita masih bersifat kontinental yang dimana suatu kebijakan bisa dikatakan sama 

dengan hukum meskipun tidak semua kebijakan yang diformalkan identik dengan 

hukum. Dengan kata lain jika pemerintah pusat mengeluarkan suatu bentuk 

kebijakan berupa perundang-undangan, undang-undang tersebut nantinya akan 

diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain yang ada ditimgkatan yang lebih rendah, 

yakni seperti halnya peraturan daerah provinsi maupun peraturan yang ada 

diwilayah kabupaten atau kota tanpa mengesampingkan adanya inovasi-inovasi 

yang dilakukan daerah. Berikut akan di jelaskan bentuk dari kebijakan publik.  

2. Bentuk Kebijakan Publik 

Kita sudah mengetahui bersama bahwa kebijakan publik dibuat oleh lembaga 

publik atau seseorang yang memiliki otoritas dalam hal ini secara umum adalah 

pemerintah. Kebijakan publik tersebut adalah keputusan yang dibuat setelah adanya 

isu atau permasalahan pada masayarakat dengan isu-isu atau problem tertentu. 

Menurut Riant Nugroho dalam public policy secara generik terdapat empat bentuk 

kebijakan publik yakni:12 

1) Kebijakan formal 

                                                           
12 Riant nugroho, 2014. Public Policy. Elex Media Komputindo : Jakarta Hal 136 
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2) Kebiasaan umum lembaga lembaga publik yang sudah diterima bersama 

(konvensi) 

3) Pernyataan pejabat publik dalam forum publik 

4) Perilaku pejabat publik 

Kebijakan formal ialah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan atau 

disusun secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Seperti 

yang pernah dijelaskan sebelumnya tidak semua kebijakan publik yang sudah 

diformalkan identik dengan hukum, meskipun suatu kebijakan masih bersifat 

hierrarkis. Kebijakan formal seperti gambar yang di atas dikelompokkan menjadi 

tiga bagian yakni:13 

1) Perundang-undangan 

2) Hukum  

3) Regulasi 

Perundang-undangan merupakan bentuk kebijakan publik yang berkenaan 

dengan usaha-usaha pembangunan, baik yang berkenaan dengan Negara maupun 

masyarakat. Perundang-undangan bisanya bersifat menggerakkan, jadi dalam hal 

ini perundang-undangan bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi 

ruang bagi inovasi. Seperti yang telah dijelaskan, indonesia masih menganut system 

kontinental, hal ini bisa terlihat dan dibuktikan dari kebijakan tentang perundang-

undangan berupa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 

                                                           
13Ibid hal 137 
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peraturan perudang-undangan, UU ini mengatur jenis dan hirarki peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut:14 

a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) TAP MPR 

c) UU/Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 

d) Peraturan Pemerintah 

e) Peraturan Presiden 

f) Peraturan Daerah Provinsi 

g) Peraturan Daerah Kabupaten/kota 

Kebijakan publik formal yang kedua adalah hukum, hukum merupakan 

aturan yang bersifat membatasi dan melarang dengan tujuannya adalah untuk 

menciptakan ketertiban publik. Terakhir, bentuk dari kebijakan publik formal 

adalah regulasi, dimana regulasi berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan 

Negara oleh pemerintah sebagai wakil lembaga Negara kepada pihak non 

pemerintah, termasuk didalamnya lembaga bisnis dan nirlaba. 

Bentuk kedua dari kebijakan publik adalah konvensi atau kebiasaan atau 

kesepakatan umum. Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen 

organisasi publik yakni upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, maupun tertulis 

tetapi tidak diformalkan. Ada beberapa konvensi yang ditumbuhkan dari aktor 

organisasi publik, sebagai contoh pidato presiden tanggal 16 agustus, selain itu ada 

                                                           
14 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Hal 
6-7 
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konvensi yang ditumbuhkan dari publik sendiri yakni selamatan pada 17 agustus, 

selamatan atas kejadian yang berkenaan dengan kelembagaan publik.15 

Bentuk yang ketiga dan keempat adalah pernyataan pejabat publik dan 

perilaku pejabat publik. Bentuk ketiga yakni pernyataan pejabat publik di depan 

publik. Pernyataan pejabat publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang 

diwakili atau dipimnnya, jadi dalam hal ini, pejabat publik memang dituntut 

bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-pernyataannya. Bentuk yang terakhri 

yakni perilaku pejabat publik dan memang yang menjadi paling jarang diangkat 

sebagi isu kebijakan publik, tapi perlu diketahui dalam praktek setiap perilaku dari 

pejabat publik akan ditiru oleh rakyatnya. Sebagai contoh perilaku korupsi yang 

dilakukan oleh kepala daerah akan mengembangkan perilaku korup di daerahnya 

karena korupsi dianggap sebagai kebijakan publik secara konvensi. 

3. Implementasi kebijakan 

Salah satu tahapan penting dalam kebijakan yakni implementasi kebijakan, 

setelah formulasi dan perumusan maka kebijakan yang telah ditetapkan akan 

dieksekusi dalam tahap implementasi. Implementasi kebijakan merupakan tahap 

yang krusial dalam kebijakan publik karena hasil dari kebijakan sendiri nantinya 

akan ditentukan setelah implementasi kebijakan tersebut. Riant nugroho dalam 

public policy menyatakan betapa pentingnya implementasi kebijakan, beliau 

menyatatakan bahwa rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 

dan 20% sisanya adalah bagiamana kita mengendalikan implementasi tersebut.16 

                                                           
15Riant Nugroho, Op. cit Hal 146 
16Riant Nugroho, 2014. Op. cit Hal 664  
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Dari pernyataan diatas tahap implementasi merupakan tahapan yang bahkan 

bisa dikatakan lebih penting dibandingkan suatu perencanaan walaupun dalam studi 

kebijakan perencanaan tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena pelaksanaan 

atau implementasi merupakan tahapan yang penting. 

Pentingnya implementasi kebijakan juga dinyatakan dengan jelas oleh Odoji 

(1981) yakni dimana pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan 

lebih penting dari pembuatan kebijakan dan kebijakan hanya sekedar berupa impian 

atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak 

diimplementasikan.17 

Pengertian implementasi oleh Odoji tersebut menegaskan bahwa 

implementasi dalam ranah kebijakan publik, merupakan tahapan yang memiliki 

keterkaitan penting dengan rencana awal dari pembuatan kebijakan. Implementasi 

suatu kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar suatu kebijakan dapat 

mencapai tujuannya. Merujuk pada apa yang dinyatakan Van Meter Van Horn 

(1975) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik 

oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun 

swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan.18 

Model implementasi yang diperkenalkan oleh pakar kebijakan publik seperti 

model klasik yang dinyatakan oleh Van Meter Van Horn di atas kita mengetahui 

bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

                                                           
17 Namawi Ismail. 2009. Op. cit Hal 131-132 
18Ibid Hal 131 
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pemerintah untuk mengeksekusi tujuan yang telah ditetapkan dalam 

perencanaannya, meskipun demikian implementasi kebijakan merupakan hal yang 

paling berat dilakukan karena kadang hal-hal yang tidak dijumpai dalam suatu 

konsep bisa terjadi di lapangan dan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

Terkait dengan penelitian ini, model implementasi kebijakan yang dipakai 

oleh peneliti dalam meneliti kebijakan pengembangan potensi kelautan dan 

perikanan merujuk pada model implementasi kebijakan dari George Edward III 

(1980) yang beperspektif Top Down, dimana beliau menayatakan bahwa 

implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. 

Ditegaskan juga olehnya bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan dari 

pembuat kebijakan atau kebijakannya takkan bisa berjalan sukses.19 

Tidak berjalan dengan suksesnya kebijakan atau inefektifitas implementasi 

kebijakan publik biasanya karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara 

lembaga-lembaga dalam pemerintahan maupun koordinasi dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus diinformasikan melalui komunikasi antara pelaksana kebijakan 

dengan target atau kelompok sasaran sehingga nantinya jika kelompok sasaran 

sudah memahami kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, efektifitas dari 

implementasi diperkirakan akan menjadi lebih baik.  

Dari penjelasan di atas kita mengetahui dan bisa menyimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial pada kebijakan publik yang 

dimana implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan 

                                                           
19 Riant Nugroho. 2014. Op.cit Hal 673 
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yang menentukan keberhasilan dari kebijakan publik itu sendiri. Keberhasilan suatu 

kebijakan bisa dilihat dari berhasil tidaknya implementasi seperti yang dikatakan 

sebelumnya, tetapi implementasi kebijakan tidak hanya bisa dipandang dari 

bagaimana perumusan yang bisa dikatakan baik tetapi juga tentang bagaimana 

pelaksanaannya, dimana setiap jajaran yang terlibat dalam suatu kebijakan juga 

saling berkoordinasi agar implementasi menjadi lebih baik.  

Selanjutnya, tahap implementasi dinyatakan merupakan tahapan yang sulit, 

tetapi tidak menutup kemungkinan kebijakan berjalan dengan baik. Suatu kebijakan 

mungkin bisa diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memeperoleh dampak 

substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik maupun karena keadaan-

keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang baik sangat diperlukan 

untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan, baik dengan komitmen yang dimiliki 

badan pelaksananya maupun koordinasi yang baik dalam melaksanakan kebijakan 

Target kebijakan juga merupakan faktor yang bisa menentukan bagaimana suatu 

implementasi kebijakan bisa berhasil atau tidak, target kebijakan yang 

dimaksudkan ialah kelompok sasaran yang nantinya akan merasakan hasil dari 

kebijakan tersebut. 

4. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik 

Dalam terlaksananya suatu kebijakan tentu pada tahap pelaksanaannya 

terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhinya. Merujuk pada implementasi 

kebijakan menurut Edwards, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap 

implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ialah komunikasi, 
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resources, disposition, dan kecendrungan-kecendrungan atau tingkah laku dan 

struktur birokrasi.20 

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana suatu informasi tentang kebijakan 

tersebut diinformasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap atau 

tanggapan dari para pihak yang terlibat. Jika kebijakan ingin diimplementasikan 

sebagaimana mestinya, maka dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak 

hanya dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika kejelasan 

dari kebijakan tersebut tidak dipahami dengan baik petugas pelaksana atau 

implementor tentu akan mengalami kebingungan dan bisa menyebabkan mereka 

memaksakan kehendak mereka sendiri pada implementasi kebijakan yang mungkin 

berbeda dengan pandangan-pandangan yang seharusnya menjadi acuan dalam 

kebijakan tersebut. Informasi dari kebijakan juga tentunya akan menimbulkan 

dampak pada target kebijakan, jika kelompok sasaran tersebut tidak memahami 

kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, hal ini nantinya bisa menyebabkan 

resistensi dari kelompok sasaran. 

Dalam menghindari penolakan dari kelompok sasaran yang bersangkutan 

diperlukan tiga hal seperti yang dinyatkan Edward dan dijelaskan kembali oleh 

namawi ismail (2009) dalam public policy sebagai berikut:21 

1) Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang 

baik pula 

                                                           
20Ibid hal 673 
21 Ismail Nawawi, 2009. Op. cit hal 137 
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2) Kejelasan, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan 

sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan 

3) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan, jika 

yang dikomunikasikan berunah-ubah akan membingungkan dalam 

pelaksanaan yang bersangkutan 

Selanjutnya faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan adalah sumberdaya, 

dalam implementasi kebijkan tentu saja harus didukung dengan adanya sumberdaya 

yang mendukung, seperti halnya sumber daya manusia, material, maupun 

sumberdaya-sumberdaya lainnya. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah 

dijelaskann dengan baik, tanpa adanya sumberdaya yang mendukung implementasi 

tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien karena implementor kekurangan 

sumberdaya untuk melaksanakan kebijakannya. 

Dalam rangka implementasi yang efektif, sikap dari implementor merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti yang akan 

dibahas berikut ini yakni disposisi yang menurut Edward merupakan faktor yang 

berpengaruh dalam implementasi. Disposisi atau dalam hal ini bisa dikatakan 

kecendrungan-kecendrungan merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi-

konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Sikap yang dimiliki 

implementor seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, sifat yang demokratis 

sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, karena implementor yang 

baik harus pula memiliki disposisi yang baik, sehingga nantinya bisa menjalankan 

kebijakan seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan pembuat kebijakan. Demikian 
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pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan 

para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan akan menjadi sulit. 

Interpretasi terhadap kebijakan merupakan hal yang patut diperhitungkan, 

sebab bila interpretasi yang terlalu bebas terhadap kebijakan akan semakin 

mempersulit implementasi yang efektif dan besar kemungkinan implementasi yang 

dijalankan menyimpang dari tujuan awal. Pentingnya kecendrungan-kecendrungan 

ini bagi implementasi kebijakan tentu akan menimbulkan dampak pada 

implementasi kebijakan pula. Seperti yang dinyatakan Edwards banyak kebijakan 

yang masuk pada “zona ketidakacuhan” dalam implementasi kebijakan karena 

pandangan yang berbeda dari pelaksana, ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan 

tidak efektif karena bertentangan dengan pandangan-pandangan atau kepentingan 

pribadi atau organisasi dari pelaksana.22 

Lalu selanjutnya ialah faktor terkahir yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan dari Edward ialah struktur birokrasi. Birokrasi seperti yang diketahui 

bersama merupakan suatu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan 

menjadi pelaksana kebijakan tertentu. Dalam implementasi kebijakan struktur 

birokrasi mempunyai peranan yang penting, struktur organisasi yang panjang 

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 

birokrasi yang rumit dan kompleks.23 

Dalam melihat betapa pentingnya struktur birokrasi dalam implementasi 

kebijakan, Edward menyatakan dua karakteristik utama dalam pengaruh struktur 

                                                           
22 Budi winarno, 2008. Op.cit Hal 197 
23 Ismail nawawi, Op.cit Hal 139 
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organisasi dalam implementasi kebijakan yakni pengaruh dari Standart Operating 

Procedures (SOP) dan fragmentasi. Salah satu aspek struktur birokrasi adalah 

adanya SOP, SOP merupakan prosedur-prosedur kerja dalam ukuran dasar, fungsi 

dari SOP sendiri ialah menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, 

sekali prosedur ditetapkan biasanya cenderung tetap berlaku. SOP sangat mungkin 

menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara 

kerja baru dalam melaksanakan kebijakan apalagi karena kecendrungan SOP yang 

bisanya setelah ditetapkan akan terus berlaku seperti yang telah dikatakan di atas.  

Karakteristik selanjutnya dalam pengaruh struktur organisasi dalam implementasi 

kebijakan ialah fragmentasi organisasi. Konsekuensi yang paling buruk dari 

fragmrntasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi, maksudnya ialah 

tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa 

organisasi. Para birokrat dengan alasan dan prioritas dari badan-badan yang 

berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan 

lain. Hal tersebut akan berpengaruh pada tidak berjalannya proses implementasi 

yang kurang maksimal   

5. Model Implementasi Kebijakan  

Sedangkan dalam konteks yang terjadi dalam penelitian ini, 

memperlihatkan kebijakan serta aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah belum 

berjalan secara optimal. Sehingga implementasi dari kebijakan yang ada belum bisa 

menyelesaikan persoalan yang terjadi mengenai penyediaan jalur pedestarian dan 

fasilitas pendukungnya di Kota Malang. Menurut teori implementasi dari Merilee 

S. Grindle (1980) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, 
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yaitu isi kebijakan (content of policy)dan lingkungan implementasi (context of 

implementation). variabel isi kebijakan mencakup :  

1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 

2) Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; 

3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat; 

5) Apakah sebuah program telah menyebutkan implementornya dengan 

rinci; 

6) Apakah sumber dayanya telah memadai. 

Sedangkan variabel lingkungan implementasi mencakup : 

1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para 

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 

2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 

3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

Apabila diperhatikan dari teori Merilee S. Grindle, implementasi dari 

kebijakan merupakan unsur penting dalam menilai berhasil atau tidaknya sebuah 

kebijakan yang dijalankan. Oleh sebab itu, peneliti menganggap kebijakan pada 

saat ini yang ditujuan studi kasus menyebabkan tidak tersedianya jalur pedestarian 

dan fasilitas pendukungnya dikarenakan pola implementasinya yang masih belum 

sesuai dengan problematika yang terjadi. Sehingga perlu adanya evaluasi dari 

kebijakan agar implementasinya lebih memberikan dampak yang positif bagi 

persoalan yang terjadi. 
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Begitu juga dalam teori implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan 

Paul A. Sabatier (1983) berpendapat bahwa ada 3 (tiga) kelompok variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi , yaitu karakteristik dari masalah 

(tractability of problems),karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statue 

to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables 

effecting implementation).24 

6. Paradigma New Public Service 

Paradigma New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan 

melalui tulisan Janet V.Dernhart dan Robert B.Dernhart berjudul “The New Public 

Service : Serving, not Steering”  terbit tahun 2003. Paradigma ini dimaksudkan 

untuk melawan balik paradigma administrasi yang menjadi arus utama 

(mainstream) saat ini yakni paradigma New Public Management yang berprinsip 

“run government like a businesss” atau “market as solution to the ills in public 

sector”.25 

Gagasan Denhardt & Denhardt tentang Pelayanan Publik Baru menegaskan 

bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah 

perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak 

                                                           
24 Fritin anggraeni, FE UI,2010, Analisis implementasi. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132524-
T&2027769-Analisis%20Implementasi-Tinjauan%20Literatur.Pdf. Diakses pada tanggal 3 april 
2017. 
25M.R. Khairul Muluk .New Public Service Dan Pemerintahan Lokal Partisipatif. dalam  
http://images.opayat.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/RxOG6woKCm0AAFPP
euk1/muluk-
%20demokratisasi%20administrasi%20publik%20dalam%20pemerintahan.pdf?key=opa
yat:journal:30&nmid=62061571(Diakses tanggal 30 juli 2017) 
 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132524-T&2027769-Analisis%20Implementasi-Tinjauan%20Literatur.Pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132524-T&2027769-Analisis%20Implementasi-Tinjauan%20Literatur.Pdf
http://images.opayat.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/RxOG6woKCm0AAFPPeuk1/muluk-%20demokratisasi%20administrasi%20publik%20dalam%20pemerintahan.pdf?key=opayat:journal:30&nmid=62061571
http://images.opayat.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/RxOG6woKCm0AAFPPeuk1/muluk-%20demokratisasi%20administrasi%20publik%20dalam%20pemerintahan.pdf?key=opayat:journal:30&nmid=62061571
http://images.opayat.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/RxOG6woKCm0AAFPPeuk1/muluk-%20demokratisasi%20administrasi%20publik%20dalam%20pemerintahan.pdf?key=opayat:journal:30&nmid=62061571
http://images.opayat.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/RxOG6woKCm0AAFPPeuk1/muluk-%20demokratisasi%20administrasi%20publik%20dalam%20pemerintahan.pdf?key=opayat:journal:30&nmid=62061571
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diskriminatif, jujur dan akuntabel. Karena bagi paradigma ini; (1) nilai-nilai 

demokrasi, kewarganegaraan dan kepentingan publik adalah merupakan landasan 

utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan; (2) nilai-nilai tersebut 

memberi energi kepada pegawai pemerintah atau pelayan publik dalam 

memberikan pelayanannya kepada publik secara lebih adil, merata, jujur, dan 

bertanggungjawab. Oleh karenanya pegawai pemerintah atau aparat birokrat harus 

senantiasa melakukan rekonstruksi dan membangun jejaring yang erat dengan 

masyarakat atau warganya.  

Pemerintah perlu mengubah pendekatan kepada masyarakat dari suka 

memberi perintah dan mengajari masyarakat menjadi mau mendengarkan apa yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat, bahkan dari suka mengarahkan dan 

memaksa masyarakat menjadi mau merespon dan melayani apa yang menjadi 

kepentingan dan harapan masyarakat 

Karena dalam paradigma the new public service dengan menggunakan teori 

demokrasi ini beranggapan bahwa tugas-tugas pemerintah untuk memberdayakan 

rakyat dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat pula. Hal ini 

dimaksudkan bahwa para penyelenggara negara harus mendengar kebutuhan dan 

kemauan warga negara (citizens). Pelayanan publik yang di praktekkan dengan 

situasi yang kreatif, dimana warga negara dan pejabat publik dapat bekerja sama 

mempertimbangkan tentang penentuan dan implementasi dari birokrasi publik, 

yang berorientasi pada ”aktivitas administrasi dan aktivitas warga negara”. 

C. Pedestarian  
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1. Pengertian Jalur pedestarian  

Di era modern sekarang, dalam tata ruang kota jalur pejalan kaki 

merupakan elemen yang sangat penting. Selain karena memberikan ruang 

yang khusus bagi pejalan kaki, jalur pejalan kaki juga memberikan 

keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki yang melintasi jalur tersebut. 

Oleh kerena itu, ruang pejalan kaki sangat berperan dalam menciptakan 

lingkungan yang manusiawi. 

Pejalan kaki adalah orang yang bergerak dalam satu ruang, yaitu 

dengan berjalan kaki. 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.26 

Dharmawan (2004) mengatakan bahwa pedestrian berasal dari 

bahasa latin, yaitu pedestres, yang berarti orang yang berjalan kaki.27 Jalur 

pedestrian pertama kali dikenal pada tahun 6000 SM di Khirokitia, Cyprus, 

dimana jalan terbuat dari batu gamping lalu permukaannya ditinggikan 

terhadap tanah dan pada interval tertentu dibuat ramp untuk menuju ke 

kelompok hunian pada kedua sisi- sisinya.28 

                                                           
26Shirvani, Hamid, 1985, The Urban Design Process, Van Nostrand Reinhold, New York. 
27 Dharmawan, Doddy. 2004. Mengamati Peran Pedestrian dalam Kehidupan Sosial Ekonomi 
Masyarakat Studi Kasus Sudirman-Thamrin Jakarta. Skripsi Tugas Akhir Jurusan Arsitektur 
Universitas Muhammadiyah Jakarta. 
28 Kostof, Spiro. 1992. The City Shape: Urban Patterns and Meanings Through History. London: 
Thames and Hudson 
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Pedestrian juga diartikan sebagai pergerakan atau sirkulasi 

perpindahan manusia/ pengguna dari satu tempat asal (origin) menuju ke 

tempat yang ditujunya (destination) dengan berjalan kaki. 

Menurut Iswanto (2006), suatu ruas jalan perlu dilengkapi dengan 

adanya jalur pedestrian apabila disepanjang jalan terdapat penggunaan 

lahan yang memiliki potensi menimbulkan pejalan kaki.29 

Namun jalur pedestrian dalam konteks perkotaan biasanya 

dimaksudkan sebagai ruang khusus untuk pejalan kaki yang berfungsi 

sebagai sarana pencapaian yang dapat melindungi pejalan kaki dari bahaya 

yang datang dari kendaraan bermotor. Di Indonesia sendiri lebih dikenal 

sebagai trotoar, yang berarti jalur jalan kecil selebar 1,5 meter sampai 2 

meter atau lebih memanjang sepanjang jalan umum. 

Fasilitas sebuah jalur pedestrian dibutuhkan pada : 

1) Pada daerah perkotaan yang jumlah penduduknya banyak. 

2) Pada jalan-jalan pasar. 

3) Pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas yang tinggi. 

4) Pada daerah yang memiliki kebutuhan dan permintaan yang besar. 

5) Pada daerah yang mempunyai kebutuhan yang besar pada hari-hari 

tertentu, 

6) Pada daerah hiburan atau rekreasi. 

                                                           
29Iswanto, Danoe. 2006. Pengaruh Elemen-elemen Pelengkap Jalur Pedestrian terhadap 
Kenyamanan Pejalanan Kaki. Enclosure. 5 (1) : 3 
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2. Fungsi Pedestrian dan Kegiatan di Jalur Pedestrian 

Jalur pedestrian bukan saja berfungsi sebagai tempat bergeraknya 

manusia atau menampung sebagian kegiatan sirkulasi manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, namun juga merupakan ruang (space) 

tempat beraktivitasnya manusia itu sendiri, seperti kegiatan jual- beli, media 

interaksi sosial, pedoman visual ataupun ciri khas suatu lingkungan 

kawasan. 

Di kota- kota besar Negara- Negara maju, aktivitas jalan kaki 

didukung oleh fasilitas kawasan yang lengkap dan menjadi suatu aktivitas 

yang popular, bahkan menjadi hobi sebagian masyarakatnya. Hal ini karena 

pedestrian disana dilandasi oleh hal- hal yang positif, antara lain: 

1) Pedestrian dapat menumbuhkan aktivitas yang sehat, sehingga 

mengurangi kerawanan kriminalitas. 

2) Pedestrian dapat menghadirkan suasana lingkungan yang spesifik, unik 

dan dinamis di kawasan kota. 

3) Pedestrian merupakan daerah yang menarik untuk berbagai kegiatan 

sosial, seperti bernostalgia, pertemuan mendadak, berekreasi, bertegur 

sapa, dan sebagainya. 

4) Pedestrian berfungsi sebagai penurun tingkat pencemaran udara dan 

polusi suara, karena berkurangnya kendaraan yang lewat dan vegetasi 

yang tumbuh dengan baik. 
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5) Pedestrian dapat berkembang menjadi kawasan bisnis yang menarik, 

juga sebagai tempat kegiatan promosi, pameran, periklanan, 

kampanye, dan sebagainya. 

Rapoport dalam bukunya, Anne Mouden (1987) mengklarifikasikan 

kegiatan yang terjadi di jalur jalan termasuk didalamnya adalah jalur 

pedestrian, yaitu30: 

1) Aktivitas Non Pedestrian, yaitu pergerakan semua bentuk kendaraan 

beroda. 

2) Aktivitas Pedestrian, meliputi aktivitas dinamis dengan kaki sebagai 

transportasi, dan aktivitas statis (diam) seperti duduk, jongkok, tiduran, 

berdiri, dan sebagainya. 

Jalur pedestrian tidak hanya sekedar sebagai salah satu ruang sirkulasi dan 

transportasi, akan tetapi juga mempunyai fungsi sebagai ruang interaksi 

antara manusia dengan sistem moda transportasi kendaraan, serta semua 

aktivitas di jalur pedestrian. 

3. Kategori Perjalanan Pedestrian 

Menurut Iswanto (2006), kebanyakan pejalan pejalan kaki relatif 

dekat jarak yang ditempuhnya. Terdapat 3 tipe perjalanan pedestrian, yaitu: 

1) Perjalanan dari dan ke terminal: jalur pedesrian dirancang dari suatu 

tempat ke lokasi terminal transportasi dan sebaliknya seperti halte 

shelter dan tempat parkir. 

                                                           
30Rapoport, Amos, 1977, Human Aspects of Urban Form, Pergamon Press, New York 



45 
 

2) Perjalanan fungsional: jalur pedestrian dirancang untuk tujuan 

tertentu seperti menuju tempat kerja tempat belajar beberbelanja 

kerumah makan dan sebagainya. 

3) Perjalanan dengan tujuan rekreasi: jalur pedestrian dirancang dalam 

kaitannya digunakan pada waktu luang pemakainya, seperti ke 

gedung bioskop, ke galeri, ke konser musik ke gelanggang olah raga 

dan sebagainya. 

4. Macam- Macam Jalur Pedestrian 

Menurut Iswanto (2006), terdapat macam- macam jalur 

pedestrian dilihat dari karakteristik dan dari segi fungsinya, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Jalur pedestrian, yaitu jalur yang dibuat untuk pejalan kaki untuk 

memudahkan pejalan kaki mencapai ke tempat tertentu, yang dapat 

memberikan pejalan kaki kelancaran, kenyamanan, dan keamanan. 

2) Jalur penyeberangan, yaitu jalur yang dibuat untuk pejalan kaki 

sebagai sarana penyeberangan, guna menghindari resiko berhadapan 

langsung dengan kendaraan- kendaraan. 

3) Plaza, yaitu jalur yang dibuat untuk pejalan kaki sebagai sarana 

yang bersifat rekreasi dan tempat istirahat. 

4) Pedestrian mall, yaitu jalur yang dibuat untuk pejalan kaki sebagai 

sarana berbagai macam aktivitas, seperti berjualan, duduk santai, 

dan sebagainya. 
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5. Fasilitas Jalur Pedestrian 

Menurut Iswanto (2006), ada terdapat beberapa macam fasilitas 

yang disediakan bagi pedestrian, antara lain: 

1) Jalur pedestrian terpisah dengan jalur kendaraan, yaitu dengan 

membuat permukaan, serta ketinggian yang berbeda. 

2) Jalur pedestrian untuk menyeberang, yaitu dapat berupa zebra cross, 

jembatan penyeberangan, atau jalur penyeberangan bawah tanah. 

3) Jalur pedestrian yang rekreatif, yaitu terpisah dengan jalur kendaraan 

bermotor serta disediakan bangku- bangku untuk istirahat. 

4) Jalur pedestrian dengan sisi untuk tempat berdagang, biasanya di 

komplek pertokoan. 

6. Titik- titik Simpul Perjalanan Pedestrian 

Titik simpul merupakan tempat yang penting bagi pejalan kaki 

dan pedestriannya itu sendiri, karena berfungsi sebagai daerah strategis 

di mana arah atau aktivitas saling bertemu dan dapat diubah kearah atau 

aktivitas lain, misalnya persimpangan, stasiun ataupun lapangan terbang 

dalam kota secara keseluruhan dalam skala makro besar, pasar, taman, 

square dan lain-lain. 
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Menurut Iswanto (2006), titik simpul yang sangat penting fungsinya 

dalam pedestrian dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Titik simpul primer, yaitu titik simpul dimana perjalanan kaki

dimulai atau diakhiri, misalnya pada tempat parkir, halte/ shelter

angkutan umum.

2) Titik simpul sekunder, yaitu tempat yang menarik bagi pejalan kaki,

misalnya pertokoan, tempat makan, dan sebagainya.

7. Elemen - elemen pada Jalur Pedestrian

Pada jalur pedestrian yang keberadaannya sangat diperlukan 

oleh para pejalan kaki, umumnya terdapat elemen- elemen atau disebut 

juga dengan perabot jalan (street furniture) didalamnya. Hal ini 

difungsikan untuk melindungi pejalan kaki yang melakukan aktivitas 

pada pedestrian d engan menciptakan rasa aman dan nyaman 

terhadapnya. 

Menurut Rubenstein (1992), elemen– elemen yang harus 

terdapat pada jalur pedestrian antara lain: 

1) Paving, adalah trotoar atau hamparan yang rata. Dalam meletakkan

paving, sangat perlu untuk memperhatikan pola, warna, tekstur dan

daya serap air. Material paving meliputi: beton, batu bata, aspal, dan

sebagainya.
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Gambar 2.1 Paving sebagai elemen yang harus terdapat pada jalur  

pedestrian 
Sumber:www.google.com (2017) 

 
2) Lampu, adalah suatu benda yang digunakan sebagai penerangan di 

waktu malam hari. Ada beberapa tipe lampu yang merupakan 

elemen penting pada pedestrian (Chearra, 1978), yaitu: 

a. Lampu tingkat rendah, yaitu lampu yang memiliki ketinggian 

dibawah mata manusia. 

b. Lampu mall, yaitu lampu yang memiliki ketinggian antara 1 - 

1,5 meter. 

c. Lampu khusus, yaitu lampu yang mempunyai ketinggian rata-

rata 2-3 meter. 

d. Lampu parkir dan lampu jalan raya, yaitu lampu yang 

mempunyai ketinggian antara 3- 5 meter. 

e. Lampu tiang tinggi, yaitu lampu yang mempunyai ketinggian 

antara 6-10 meter. 

http://www.google.com/


49 
 

 
Gambar 2.2 Lampu tiang tinggi sebagai elemen yang harus terdapat  

pada jalur pedestrian 
Sumber: www.google.com (2017) 

 
 

3) Sign atau tanda, merupakan rambu-rambu yang berfungsi untuk 

memberikan suatu tanda, baik itu informasi maupun larangan. Sign 

haruslah gampang dilihat dengan jarak mata manusia memandang 

dan gambar harus kontras serta tidak menimbulkan efek silau. 

 
Gambar 2.3Sign/ tanda sebagai elemen yang harus terdapat pada  

jalur pedestrian 
Sumber: www.google.com (2017) 

 
4) Sculpture, merupakan suatu benda yang memiliki fungsi untuk 

memberikan suatu identitas ataupun untuk menarik perhatian mata 

pengguna jalan.  

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Gambar 2.4Sculpture sebagai elemen yang harus terdapat pada jalur pedestrian 
Sumber: www.google.com  (2017) 

 

5) Pagar pembatas, mempunyai fungsi sebagai pembatas antara jalur 

pedestrian dengan jalur kendaraan. 

 
 

  Gambar 2.5 Pagar pembatas sebagai elemen yang harus terdapat pada jalur  
  pedestrian 

  Sumber: www.google.com (2017) 
 

6) Bangku, mempunyai fungsi sebagai tempat untuk beristirahat bagi 

para pengguna jalan. 

 
Gambar 2.6 Bangku sebagai elemen yang harus terdapat pada jalur pedestrian 
Sumber: www.google.com (2017) 
 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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7) Tanaman peneduh, mempunyai fungsi sebagai pelindung dan penyejuk 

area pedestrian. Ciri- ciri tanaman peneduh yang baik adalah sebagai 

berikut:  

a. Memiliki ketahanan yang baik terhadap pengaruh udara maupun 

cuaca.  

b. Daunnya bermassa banyak dan lebat.  

c. Jenis dan bentuk pohon berupa akasia, tanaman tanjung dan pohon- 

pohon yang memiliki fungsi penyejuk lainnya 

 
Gambar 2.7 Tanaman peneduh sebagai elemen yang harus terdapat  

pada jalur pedestrian 
Sumber:www.google.com (2017) 
 

8) Telepon umum, mempunyai fungsi sebagai sarana untuk pengguna 

jalan agar bisa berkomunikasi jarak jauh terhadap lawan bicaranya. 

 
Gambar 2.8 Telepon umum sebagai elemen yang harus terdapat  

pada jalur pedestrian 
Sumber: www.google.com (2017) 
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9) Kios, shelter, dan kanopi, keberadaannya dapat untuk menghidupkan 

suasana pada jalur pedestrian sehingga tidak biasa dan menimbulkan 

aura yang tidak biasanya. Berfungsi sebagai tempat menunggu 

angkutan dan sebagainya. 

 
Gambar 2.9Shelter sebagai elemen yang harus terdapat pada jalur  

pedestrian 
Sumber: www.google.com (2017) 

 

10) Jam, tempat sampah. Jam berfungsi sebagai petunjuk waktu. 

Sedangkan tempat sampah berfungsi sebagai sarana untuk pejalan 

kaki yang membuang sampah, agar pedestrian tetap nyaman dan 

bersih. 

 
Gambar 2.10 Tempat sampah sebagai elemen yang harus terdapat  

pada jalur pedestrian 
Sumber: www.google.com (2017) 
 

8. Perawatan Jalur Pedestrian 

Tindakan perawatan terhadap jalur pedestrian sangatlah diperlukan, 

agar pengguna pedestrian tetap merasa aman dan nyaman dalam melakukan 
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aktivitasnya. Serta, jika hal ini dilakukan secara intensif maka akan muncul 

pula inovasi- inovasi baru didalamnya, sehingga pengguna pedestrian tidak 

juga merasa bosan didalam kawasan pedestrian tersebut. 

Iswanto (2006) mengklasifikasikan beberapa tindakan perawatan 

terhadap jalur pedestrian yang harus dilakukan secara intensif, yaitu dengan 

cara: 

1) Pembersihan pedestrian dan elemen- elemen didalamnya 

2) Pengangkutan sampah. 

3) Penggantian material dan elemen yang sudah tidak layak pakai. 

4) Penyiraman tanaman. 

5) Pemupukan tanaman. 

6) Pemangkasan tanaman. 

9. Persyaratan Jalur Pedestrian 

Agar pengguna pedestrian lebih leluasa, aman serta nyaman dalam 

mengerjakan aktivitas didalamnya, pedestrian haruslah memenuhi syarat- 

syarat dalam perancangannya. 

Menurut Iswanto (2006), syarat- syarat rancangan yang harus dimiliki 

jalur pedestrian agar terciptanya jalur pejalan kaki yang baik adalah sebagai 

berikut: 

1. Kondisi permukaan bidang pedestrian: 

- Haruslah kuat, stabil, datar dan tidak licin. 
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- Material yang biasanya digunakan adalah paving block, batubata, 

beton, batako, batu alam, atau kombinasi- kombinasi dari yang telah 

disebutkan. 

2. Kondisi daerah- daerah peristirahatan: 

- Sebaiknya dibuat pada jarak- jarak tertentu dan disesuaikan dengan 

skala jarak kenyamanan berjalan kaki, 

- Biasanya berjarak sekitar 180 meter. 

3. Ukuran tanjakan (ramp): 

- Ramp dengan kelandaian di bawah 5% untuk pedestrian umum. 

- Ramp dengan kelandaian mencapai 3% penggunaannya lebih praktis. 

- Ramp dengan kelandaian 4% sampai dengan 5% harus memiliki jarak 

sekitar 165 cm. 

- Ramp dengan kelandaian di atas 5% dibutuhkan desain khusus. 

4. Dimensi pedestrian: 

Dimensi pedestrian berdasarkan jumlah arah jalan: 

- Lebar minimal sekitar 122 cm untuk jalan satu arah. 

- Lebar minimal sekitar 165 cm untuk jalan dua arah. 

Dimensi pedestrian berdasarkan kelas jalan: 

- Jalan kelas 1, lebar jalan 20 meter, lebar pedestrian 7 meter. 

- Jalan kelas 2, lebar jalan 15 meter, lebar pedestrian 3,5 meter. 

- Jalan kelas 3, lebar jalan 10 meter, lebar pedestrian 2 meter. 

Dimensi pedestrian berdasarkan daerah atau lingkungannya: 

- Lingkungan pertokoan, lebar pedestrian 5 meter. 
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- Lingkungan perkantoran, lebar pedestrian 3,5 meter. 

- Lingkungan perumahan. Lebar pedestrian 3 meter. 

5. Sistem penerangan dan perlindungan terhadap sinar matahari: 

- Penerangan pada malam hari di sepanjang jalur pedestrian daya 

minimal yang digunakan adalah sebesar 75 Watt. 

- Perlindungan terhadap sinar matahari dapat dilakukan dengan 

menanam pepohonan peneduh pada jarak tertentu. 

6. Sistem pemeliharaan: 

- Pembersihan pedestrian dan elemen- elemen didalamnya. 

- Pengangkutan sampah. 

- Penggantian material dan elemen yang sudah tidak layak pakai. 

- Penyiraman tanaman. 

- Pemupukan tanaman. 

- Pemangkasan tanaman. 

7. Kondisi struktur drainase: 

Struktur drainase haruslah memperhatikan arah kemiringan, yang 

fungsinya bisa membantu mengalirkan air hujan yang mungkin dapat 

menggenang. 

8. Kondisi tepi jalan 

Tepi jalan disyaratkan tidak boleh melebihi ukuran tinggi maksimal satu 

langkah kaki, yaitu sekitar 15 cm sampai dengan 16,5 cm. 

9. Kondisi daerah persimpangan jalan 

Sistem peringatan kepada pengendara dan pengguna pedestrian: 
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- Perlu dilengkapi signage untuk membantu pengguna pedestrian 

melakukan aktivitasnya, seperti menyeberang. 

- Signage, khususnya tanda- tanda lalulintas sebaiknya dedesain tidak 

menyilaukan, mudah dilihat dan diletakkan pada ketinggian sekitar 2 

meter. 

Jalur penyeberangan pedestrian: 

- Dirancang untuk mempertegas lokasi penyeberangan pedestrian, yaitu 

harus mudah dilihat pengendara kendaraan maupun pengguna 

pedestrian. 

- Menggunakan materian bertekstur untuk melukiskan bentuk dan batas 

jalur pedestrian. 

- Signage yang digunakan sebaiknya berlatar belakang gelap dengan 

huruf berwarna cerah. 

- Ukuran lebar bagian dalam jalur penyeberangan disarankan sama 

dengan ukuran lebar jalur jalan yang ada didekatnya. 

Dinding- dinding pembatas: 

- Dinding pembatas dengan tempat duduk sebaiknya mempunyai tinggi 

sekitar 45 cm sampai dengan 55 cm serta lebar minimal 20 cm untuk 

dapat duduk santai di atasnya. 

- Dinding pembatas yang rendah, yang berukuran antara 66 cm samapai 

dengan 99 cm, yang dapat dimanfaatkan untuk bersandar pada posisi 

duduk atau untuk duduk di atasnya. 
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- Dinding- dinding yang transparan, seperti bambu/ kayu, pepohonan, 

semak- semak maupun dinding- dinding semu yang terbentuk dari batas 

air sungai, cakrawala juga bisa dijadikan sebagai pembatas jalur 

pedestrian dengan jalur kendaraan yang masing- masingnya mempunyai 

tinggi yang bervariasi. 

D. Pejalan Kaki 

Pejalan kaki adalah subjek yang melakukan aktivitas berjalan kaki 

yang dilakukan dari tempat asal menuju tempat yang dituju. Berjalan kaki 

merupakan bagian dari sistem transportasi atau sistem penghubung kota 

(linkage system) yang cukup penting. Karena dengan berjalan kaki, kita 

dapat mencapai semua sudut kota yang tidak dapat ditempuh dengan 

menggunakan kendaraan.31 Menurut Fruin (1979), jalan kaki merupakan 

alat utama untuk pergerakan internal dalam kaki.32 

Terdapat beberapa jenis pejalan kaki menurut Rubenstein (1987), yaitu 

sebagai berikut33: 

1) Pejalan kaki dari sarana perjalanannya: 

a. Pejalan kaki yang penuh, yaitu pejalan kaki yang menggunakan jalan 

kaki dari tempat asalnya sampai ke tempat yang ditujunya. 

                                                           
31Adisasmita, Adji, Sakti. (2011). Jurnal Analisis Jaringan Transportasi, Fakultas teknik. 
Universitas Diponegoro, Semarang. 
32Fruin, John J. (1971). Pedestrian Planning and Design. New York : Metropolitan and 
Association of Urban Designers and Environmental Planners, Inc. 
33Rubenstein Harvey M. 1992. Pedestrian Mall, Streetscapes, and Urban Spaces. New York (US): 
John Wiley and Sons, Inc. [Internet]. [diakses Januari 2013]. Tersedia 
padahttp://www.amazon.ca/Pedestrian-Mall,Streetscapes-Urban-Spaces/dp. 

http://www.amazon.ca/Pedestrian-Mall,Streetscapes-Urban-Spaces/dp
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b. Pejalan kaki yang memakai kendaraan umum, yaitu pejalan kaki yang 

menggunakan kendaraan umum dari tempat pemberhentian umum ke 

tempat pemberhentian lainnya guna mencapai tujuan perjalanan. 

c. Pejalan kaki yang memakai kendaraan umum dan pribadi, yaitu yang 

menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai kendaraan umum 

guna mencapai tujuan perjalanan. 

d. Pejalan kaki yang memakai kendaraan pribadi, yaitu yang 

menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai tujuan perjalanan. 

2) Pejalan kaki dari kepentingan perjalanannya: 

a. Perjalanan terminal, yaitu perjalanan antar transportasi untuk mencapai 

tujuannya. 

b. Perjalanan fungsional, yaitu perjalanan untuk mencapai tujuan tertentu 

yang bersifat fungsional. 

c. Perjalanan rekreasional, yaitu perjalanan untuk mengisi waktu luang 

dengan berlibur atau ke sarana rekreasi lainnya. 

  Menurut Unterman (1984), terdapat beberapa faktor yang 

 mempengaruhi jarak orang untuk berjalan kaki, yaitu sebagai berikut34: 

1) Waktu: Berjalan kaki pada waktu tertentu, misalnya saat belanja 

ataupun rekreasi bisa akan mempengaruhi panjang atau jarak yang 

mampu ditempuh si pejalan kaki tersebut. 

                                                           
34Unterman, richard, k,1984, accomodation the pedestarian, van nostrand reinhold company, new 
york, 
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2) Kenyamanan: Berjalan kaki pada saat iklim atau cuaca yang baik 

akan menambah daya tarik orang- orang untuk berjalan kaki. Namun, 

iklim yang kurang baik daya tarik orang untuk berjalan kaki akan 

berkurang. 

3) Ketersediaan Kendaraan Bermotor: Bila memadai, ketersediaan 

fasilitas ini akan membuat orang – orang agar berjalan lebih jauh, 

dibanding tidak tersedianya fasilitas ini. 

4) Pola Tata Guna Lahan: Adanya fasilitas ini, seperti yang banyak 

ditemui di pusat kota akan mengakibatkan perjalanan dengan 

berjalan kaki lebih cepat dari kendaraan bermotor disebabkan karena 

kendaraan bermotor tidak bisa berhenti setiap saat. 

  Berikut merupakan beberapa tinjauan dan pengertian dasar 

 mengenai berjalan kaki, yaitu: 

1. Menurut Fruin (1979): Berjalan kaki merupakan alat untuk pergerakan 

internal kota, satu- satunya alat untuk memenuhi kebutuhan interaksi tatap 

muka yang ada didalam aktivitas komersial dan cultural di lingkungan 

kehidupan kota. Berjalan kaki merupakan suatu alat penghubung antara 

moda- moda angkutan yang lain. 

2. Menurut Rapoport (1977): Dilihat dari kecepatannya, moda jalan kaki 

memiliki hal yang menjadi kelebihannya, yakni memiliki kecepatan rendah 

sehingga menguntungkan karena dapat mengamati lingkungan sekitar dan 

mengamati objek secara detail serta mudah menyadari lingkungan 

sekitarnya. 
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3. Menurut Gideon (1977): Berjalan kaki merupakan sarana transportasi 

yang menghubungkan antara fungsi kawasan satu dengan yang lain terutama 

kawasan perdagangan, kawasan budaya, dan kawasan permukiman. Dengan 

berjalan kaki menjadikan suatu kota menjadi lebih manusiawi. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan pejalan kaki memerlukan 

 ruang yang cukup untuk dapat melihat- lihat, sebelum memasuki ke tempat 

 yang yang akan ditujunya tersebut. Namun disadari pula bahwa moda ini 

 memiliki keterbatasan juga, karena tidak mudah untuk melakukan 

 perjalanan jarak jauh, peka terhadap gangguan alam, serta hambatan yang 

 diakibatkan oleh lalulintas kendaraan. 

  Menurut Sumarwanto (2012), aktivitas pejalan kaki memerlukan 

 persyaratan sebagai berikut: 

1. Aman, yaitu mudah/leluasa bergerak terlindung dari lalulintaskendaraan 

bermotor. 

2. Menyenangkan, dengan rute- rute yang pendek dan jelas serta bebas 

hambatan dan keterlambatan waktu yang diakibatkan kepadatan pejalan 

kaki. 

3. Mudah dilakukan ke segala arah, tanpa kesulitan dan tanpa adanya 

gangguan/ hambatan yang disebabkan ruang yang sempit, permukaan lantai 

tidak merata dan sebagainya. 

4. Daya tarik pada tempat- tempat tertentu diberikan elemen yang dapat 

menimbulkan daya tarik seperti elemen estetika, lampu penerangan jalan, 

lansekap dan sebagainya. 


