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ABSTRACT Society as a community always has a consideration that existing 
built environment has been created and provided for their need. Although, they 
still disappointed by the real condition which happened and they have been 
through. This disappointment has been described from their psychological 
behaviour which has been regarded as a bad habit. Existing facilities for public 
need are very poor and these conditions have been complained by many people 
as a user. As one of a public facility, pedestrian has a main rule in creating good 
environment within city, particularly within public circulation. Human circulation 
as pedestrian should be considered and concerned better. This research will 
discuss about the role of pedestrian within community. 
 

A. PENDAHULUAN 

Kebutuhan masyarakat akan pedestrian yang semakin banyak, sering 
ditandai dengan perilaku mereka yang memandang pedestrian hanya 
sebagai wadah yang memiliki suasana panas, kering dan tidak teduh, 
ditambah dengan kapasitas luasan yang sangat terbatas dan fasilitas 
pendukung pedestrian yang dirasa sangat minim. Keberadaan pedestrian ini 
dibutuhkan karena juga bisa berfungsi. untuk mengurangi kuantitas polusi 
udara yang semakin meningkat karena tidak hanya manusia yang menderita 
akibat polusi ini bahkan bangunan, lukisan, patung dan monumen pun akan 
hancur karena asap dan gas mobil. Hal ini pemah terjadi di London, Inggris 
1952. Pada intinya  keberadaan pedestrian yang memiliki fungsi tepat dan 
mencapai keinginan pengguna atau pejalan kaki dalam hal kenyamanan 
serta keamanan sangat menguntungkan dan dapat menjaga kelangsungan 
lingkungan yang sehat. 
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Pedestrian sudah ada sejak sekitar tahun 
6000 SM di Khirokitia, Cyprus

1
. Pedestrian 

yang fungsinya diperuntukan bagi 
masyarakat banyak khususnya pejalan kaki 
bisa berjalan dengan perasaan nyaman, 
aman, dan sehat. Dalam hal ini ruas jalan 
Sudirman- Thamrin merupakan poros utama 
kota Jakarta, harus bisa memberikan contoh 
teladan bagi daerah lainnya di Jakarta pada 
khususnya dan kota lain pada umumnya. 
 
Walau sebenarnya pedestrian diperuntukkan 
bagi semua pejalan kaki tetapi diharapkan 
juga berfungsi bagi mereka yang tidak bisa 
berjalan atau kaum difabel (different  ability), 
sehingga  pedestrian  bukan  hanya  untuk  
pejalan  kaki  pada umumnya saja tetapi 
tersedia juga jalur aksesibilitas bagi para 
penyandang cacat agar dapat menikmati suasana Sudirman-Thamrin seperti 
masyarakat lain. 
 

B. DISKUSI 

1. Sulitnya Menata Pedestrian  
Dari tahun ke tahun selalu ada konsep tentang perencanaan penataan 
kawasan yang menjadi poros utama kota Jakarta. Seiring dengan 
perkembangan kota, perkembangan dan peningkatan ruang luar di sekitar 
jalan Sudirman-Thamrin harus selalu dipikirkan dan diperbaiki untuk 
menambah kualitas kota. Tingkat nilai sewa ruang yang semakin menurun 
karena penyebab tadi menyebabkan beberapa arsitek ingin meningkatkan 
citra kawasan seperti yang dilakukan oleh M Danisworo (1988) dengan 
ide memperbaiki kualitas ruang pejalan kaki, panduan penataan ruang 
luar (urban-design guidelines) di sekitar kawasan Thamrin oleh Budi Lim 
(1997) dan perancangan lansekap MH Thamrin – Thamrin Walk 2000 oleh 

                                                 
1
 Spiro Kostof, The City Assembled. Thames & Hudson, 1992 
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Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
dan PT Arun Prakarsa Inforindo.  
 
Untuk meningkatkan nilai sewa dan menghidupkan kawasan selama 24 
jam, tiap kavling diperkenankan melakukan perubahan fungsi kegiatan 
pada dua lantai pertama, ruang antara gedung hingga pedestrian dan 
basement sebagai fungsi komersial. Mauritz menegaskan proyek itu 
merupakan program Pemprov DKI dan bertanggung jawab terhadap 
keamanan selama 24 jam dimana nantinya perencanaan pelebaran 
hingga 8 meter dengan konstruksi 2 – 4 - 2. Empat meter khusus 
pedestrian sedangkan masing-masing dua meter di sisinya untuk taman 
dan pohon peneduh

2
. 

 
Sebagai Koordinator Proyek dan Perancangan Konsep Pedestrian oleh 
Danisworo di Balai Kota mengatakan bahwa,  

 
“Kendaraan pribadi justru mendapat prioritas. Orang 

akhirnya berkompetisi dengan kendaraan, makanya orang 
Jakarta lebih memilih naik kendaraan daripada jalan kaki untuk 
tujuan yang dekat”

3
.  

 

2. Negara Lain Dengan Pedestriannya   
Penataan yang selalu dilakukan di Jakarta sebagai Ibu Kota masih 
memiliki banyak kekurangan dan hal ini dapat dibuktikan dengan masih 
banyak masyarakat yang kecewa dengan penataan yang ada dan 
semrawut oleh kendaraan bermotor yang semakin banyak diiringi dengan 
kurang tersedianya fasilitas untuk manusia selaku pejalan kaki.  
 
Seperti Negara tetangga Singapura yang memiliki Orchad Road sebagai 
pedestrian yang memiliki lebar 6-10 meter dengan dilengkapi tempat 
duduk, pohon rindang dan bunga-bunga. Daerah ini kemudian menjadi 
kebanggaan bagi masyarakat dan negara dengan lambang Singa tersebut 
dan suatu tradisi tersendiri bagi setiap wisatawan mancanegara untuk 

                                                 
2
 Aditya W Fitrianto. Kompas Minggu, 14 September 2003 

3
 METROPOLITAN Kamis, 27 Maret 2003 
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melewati daerah tersebut. Orchad Road ini berada pas di jantung kota 
Singapura layaknya Sudirman-Thamrin. Kawasan yang cukup sibuk 
dengan jalan sepanjang 2,6 km dan mulai ditata oleh pemerintah 
Singapura tahun 1970-an dimana pada awalnya masih belum memiliki 
jalur pejalan kaki. Melihat kebutuhan yang semakin bertambah khususnya 
bagi pejalan kaki, saluran air di tepi jalan ditutup dan dijadikan trotoar dan 
semakin berkembang dengan menghilangkan pagar gedung bangunan 
sekitar dan fasilitas di beberapa bangunan bagi penyandang cacat

4
.  

 
Contoh lain pedestrian adalah Negara 
Bogota dengan konsepnya  yang 
mengadakan  car free day oleh walikota 
Antonus Mockus Sivickas dimana wali 
kota ini bergabung dengan warga dan 
menikmati jalur bersepeda terluas di 
Amerika Latin sepanjang 270 km dari 
300 km yang direncanakan, pedestrian, 
angkutan umum massal dengan BRT 
Trans Milenio serta hari bebas 
kendaraan (car free day) yang meliputi 
area seluas 35.000 hektar dan terluas di 
dunia 5 Februari lalu. Wali Kota Enrique 
Penalosa sebelumnya juga mengatakan 
bahwa

5
, 

“Ruang publik sangat perlu untuk hidup, 
melakukan bisnis, memadu kasih dan bermain. Semua itu tidak bisa hanya 
dihitung secara ekonomis maupun matematik tetapi harus dengan perasaan dan 
nurani”. 

 

Di Indonesia juga mengikuti cara ini tetapi hanya sebatas car free day 
untuk hari Minggu dan dipakai untuk olah raga atau bagi masyarakat 
setempat untuk menikmati suasana di jalan Sudirman - Thamrin. Tetapi 
untuk jalur lambat tetap terjadi aktivitas seperti biasa dengan kendaraan 
umum dan pribadi yang selalu melewati jalan tersebut. 

                                                 
4
  METROPOLITAN Sabtu, 12 April 2003 

5
 METROPOLITAN Sabtu, 12 April 2003 
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 3. Definisi Pedestrian    

Pedestrian yang ada sekitar tahum 6000 SM di Khirokitia, Cyprus masih 
berupa jalan dari batu gamping yang permukaannya ditinggikan terhadap 
tanah dan tiap intervalnya dibuat ramp untuk menuju ke kelompok hunian 
pada kedua sisinya

6
. Dalam pengertian bahasa latin pedester-pedestris 

adalah orang yang berjalan kaki
7
. Hal yang lain dikemukakan oleh Kevin 

Lynch adalah path merupakan jalur-jalur yang mana pengguna biasanya, 
kadang-kadang atau secara potensial dilalui

8
.  

 
Dari pengertian yang ada di atas setidaknya menjelaskan bahwa 
keberadaan pedestrian harus dapat dihargai oleh seluruh masyarakat 
sebagai salah satu pelengkap sarana kota karena kota yang manusiawi, 
mewadahi berbagai aktivitas termasuk kegiatan sosial budaya dan 
bersantai

9
. 

 
Pedestrian yang ada setidaknya memiliki berbagai fasilitas untuk umum 
dan fasilitas lain yang mendukung pejalan kaki untuk bisa menikmati 
suasana dengan tenang dan nyaman. Walau pada perencanaan nantinya 
sebagian pedestrian akan diperlebar untuk menambah ruang gerak 
pedestrian yang ada sekarang setidaknya tidak lepas dari fungsi 
pedestrian itu sendiri yaitu untuk kepentingan. Yang utama adalah tidak 
membuat pedestrian yang bisa digunakan bagi orang sehat saja tetapi 
bisa berfungsi juga bagi mereka yang cacat  atau aksesibel yaitu bahwa 
semua orang, temasuk masyarakat difabel (“People with different ability”, 
yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda) tanpa bantuan 
siapapun, dapat “mencapai dan memasuki” suatu lingkungan-kawasan 
binaan atau ruang publik kota atau bangunan publik-kemudian bisa 
“menggunakan” seluruh fasilitas didalamnya “tanpa merasa” menjadi 
obyek belas kasihan orang lain, (Ikaputra, Universalitas dan aksesibilitas 
ruang publik)

10
.  

                                                 
6
 Spiro Kostof, The City Assembled. Thames & Hudson, 1992 

7
 Liza Maneli, Skripsi ; Pedestrian dan Jalur Pedestrian : Studi Efektifitas Penggunaan Jalur 

Pedestian di Blok M, Universitas Indonesia 
8
 Kevin Lynch, The Image of The City, 1960. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 

9
 Prof. Ir, Eko Budihardjo, M.sc. Dan Prof. DR. Ir. Djoko Sujarto, M.sc. ; Kota Berkelanjutan, 1999 

10
 Ikaputra, Universalitas dan aksesibilitas ruang publik 
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4. Kehidupan Sosial Ekonomi    
Lingkungan pedestrian di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin bisa 
dikatakan cukup rapi bila dilihat secara kasar saja, tetapi sebenarnya 
keluhan masyarakat yang menggunakan pedestrian yang ada dengan 
fasilitas pendukungnya memang tidak sedikit. Keadaan sosial yang 
dibahas adalah terfokus pada keadaan interaksi antara pejalan kaki itu 
sendiri dan pejalan kaki dengan pedagang makan atau minuman serta 
pedagang kaki lima lainnya. Untuk kehidupan ekonomi mengacu pada 
keberadaan pedagang yang memiliki fungsi cukup penting bagi 
masyarakat sepanjang Sudirman-Thamrin yang menggunakan pedestrian 
sebagai jalan penghubung antara pedagang dan pembeli. John Ratchliffe 
mengemukakan bahwa seorang ekonom dengan analisanya 
mengungkapkan pengetahuan pasar dan pemahaman lokasi bisa 
membantu proses dari perencanaan kota

11
. 

 
Baik kehidupan sosial dan ekonomi, keduanya sangat berperan dan saling 
berhubungan untuk mendukung pembangunan kota. Masalah yang selalu 
dihadapi adalah dalam penataan dan pengaturannya. Sebagai contoh 
adalah pedagang kaki lima yang merupakan masalah paling berpengaruh 
di ibu kota Jakarta ini selalu menjadi sorotan banyak orang. Pengaturan 
yang sesuai dan layak bagi mereka memang sangat dirasa kurang, 
apalagi penertiban akan keberadaan mereka sangat sering terjadi dan 
selalu gagal bahkan diwarnai dengan bentrokan fisik antara pedagang dan 
petugas ketertiban di daerah Sudirman

12
. Dalam kehidupan sosial 

diharapkan interaksi atau sosialisasi masyarakat tidak hanya terjadi pada 
pejalan kaki yang sehat saja tetapi juga terjadi pada mereka yang cacat 
atau difabel, sehingga fungsi dari pedestrian pun bertambah dengan 
segala aktivitasnya. 

 
a). Pedestrian 

Batasan bagi pejalan kaki untuk satu orangnya minimal membutuhkan 
ruang gerak sekitar 60 cm. Untuk di daerah Sudirman-Thamrin 
memang memiliki mobilitas yang tinggi dan diikuti dengan jumlah 

                                                 
11

 John Ratchhliffe, An Introduction to Town and Country Planning, 1974. Hutchinson of London 
12

 Tempo, 15 Februari 2000 
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karyawan perkantoran yang cukup banyak. Jumlah pejalan kaki yang 
memakai pedestrian dan fasilitas lainnya bisa dilihat pada data di atas.  
Keadaan pedestrian di sepanjang Sudirman-Thamrin memang cukup 
bervariasi dengan lebar dan bentuk yang berbeda. Dari tiga lokasi yang 
diambil terlihat perbedaan, berdasarkan status yang memberikan 
bentuk dan suasana tersendiri. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gb. 1 Foto pedestrian Hotel Sari Pan Pacific 

 
Pada gb. 1 sebagai salah satu daerah sampel terlihat bahwa adanya 
inisiatif dari pemilik Hotel Sari Pan Pacific untuk memberikan ruang 
gerak bagi pejalan kaki dengan batasan pagar yang tidak terlalu bersifat 
masif dan view untuk ke hotel masih terjangkau atau terlihat dengan 
jelas. Kekurangan yang terlihat adalah penghijauan sebagai peneduh 
dan pelindung dari sengatan sinar matahari untuk menciptakan 
kenyamana bagi pejalan kaki itu sendiri. 
 
Kebutuhan ruang pedestrian yang lebih luas selalu diinginkan sebagian 
besar orang agar mereka bisa lebih leluasa bergerak tanpa ada 
hambatan atau rintangan. Untuk sampel lain dari pedestrian yaitu pada 
bangunan Hotel Nikko Jakarta dimana pedestrian yang keberadaannya 
semakin tidak tertampung gb. 2 dengan pejalan kaki yang cukup banyak 
dan akses beberapa bangunan yang cukup padat dengan kegiatannya. 

Panas, gersang dan tidak teduh 
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Untuk daerah Thamrin pada  bangunan 
yang sejajar  dengan  Hotel Nikko  Jakarta  
terasa  lebih   teduh   dan   tidak terasa 
terik matahari karena sinar matahari 
terhalang oleh bangunan di bagian 
seberang bangunan, hal ini terjadi pada 
jam sore dari jam 15.30 WIB hingga 
matahari terbenam.  

 
Keadaan seperti ini sangat terasa 
perbedaannya karena suasana pedestrian 
yang tidak terasa teduh oleh penghijauan 
dan kenyamanan yang diinginkan pejalan 
kaki tidak tercapai. Sehingga pada jam-
jam sore hari keadaan pedestrian di 
bangunan Hotel Nikko Jakarta akan 
terlihat cukup padat. Kepadatan pejalan 
kaki juga dipenuhi dengan sebagian besar 
orang yang menunggu kendaraan umum 

pada jam-jam pulang. Dengan kepadatan yang cukup tinggi inilah 
menyebabkan pejalan kaki berjalan dengan tersendat-sendat. Selain 
pedestrian yang sudah tidak dapat menampung pejalan kaki, pedestrian 
di Hotel Nikko Jakarta terpotong oleh jalan keluar masuk bangunan. Dari 
keadaan ini yang sering terjadi adalah pejalan kaki sering tersendat 
dengan kendaraan yang keluar masuk Hotel Nikko Jakarta.  
 
Bangunan Wisma Danamon dimana merupakan perkantoran yang 
memiliki pedestrian yang cukup luas dan juga memiliki ruang terbuka 
tanpa pagar yang bisa memberikan ruang bagi pengguna pedestrian 
atau dalam hal ini adalah pejalan kaki. Dari keadaan pedestrian yang 
luas tanpa pagar dan tersedianya ruang terbuka (open space), membuat 
para pejalan kaki merasa cukup bebas tanpa ada perasaan terbatas    
oleh benda/ keadaan yang menyempitkan ruang gerak dan mobilitas 
pejalan kaki. Dari data tabel 2 terlihat bahwa pemusatan pengguna 
pedestrian yang terjadi di daerah Wisma Danamon sebagai salah satu 
perkantoran, memperlihatkan data bahwa pengguna pedestrian memiliki 

Gb.2 Pedestrian Hotel 

Nikko Jakarta         



NALARs Volume 3 Nomor 1 Januari 2004: 76-95 

 

                                                                                                                                                        84 

copyright 

jumlah sekitar 1100 sampai 1200 orang/ jam dan hasil data ini bisa 
berjumlah lebih. Bahkan data yang terkumpul dari hasil wawancara juga 
menghasilkan bahwa banyak pejalan kaki yang mengharapkan adanya 
pelebaran pedestrian di sepanjang pedestrian jalan Sudirman – 
Thamrin.  
 
Pendapat beberapa pejalan kaki sekitar 33,3 % menganggap bahwa 
pedestrian yang ada masih sempit dan ruang gerak pejalan kaki sangat 
terbatas ditambah dengan jumlah pengguna pedestrian yang semakin 
banyak pada jam-jam sibuk kerja atau pada jam pagi mulai kerja, jam 
istirahat makan siang dan jam pulang kerja dimana jumlah mereka bisa 
bertambah dengan cepat dan penumpukan pengguna pedestrian yang 
semakin banyak.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gb. 3. 
Pedestrian 
Wisma 
Danamon 

 
 

 

 Pedestrian yang luas 

 Bangunan tanpa pagar 

 Tersedianya ruang 
terbuka dari bangunan 
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Pedestrian sangat setuju

setuju

cukup setuju

kurang setuju

tidak setuju

sangat tidak

setuju

6,6% 

33,3% 
23,3% 

26,6% 
3,3% 

3,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1. Pendapat pejalan 
kaki tentang rung 
pedestrian yang sekarang 
sudah  lebar atau besar 
(Sumber Survey lapangan 
2003) 
 

 
Tetapi hal yang demikian tidak terlalu berpengaruh untuk pedestrian 
seperti di Wisma Danamon yang bisa menampung pengguna pedestrian 
dan mereka bisa lebih leluasa berinteraksi atau bersosialisasi bahkan 
kegiatan jual beli bisa terjadi tanpa ada yang merasa dirugikan dari dua 
belah pihak baik pengguna pedestrian maupun pedagang sebagai 
penjual.  

 
       b). Pejalan Kaki 

Pejalan kaki sebagai subjek yang menggunakan serta menikmati 
pedestrian dan fasilitasnya harus bisa mendapatkan perasaan aman, 
nyaman dan tenang karena pedestrian sebagai salah satu akses 
sirkulasi pejalan kaki yang  terpenting.   
 
Pada  sample  Hotel   Sari  Pan  Pacific  gb. 4   terlihat   bahwa   
kebutuhan  akan kebebasan pada saat mereka menikmati pedestrian 
terkadang sering terganggu dengan banyaknya jalan keluar masuk 
kendaraan di semua bangunan yang ada di Sudirman  
Thamrin. 
 
 

Kontinuitas pedestrian terhambat pintu masuk 
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Tetapi dari sampel ini kita melihat contoh pejalan kaki yang melalui 
pedestrian yang berada tepat dengan pintu masuk bangunan Hotel Sari 
Pan Pacific. Perasaan tenang yang ingin dicapai pada saat itu akan 
mulai tersingkir karena pejalan kaki ini merasa seperti dikejar – kejar 
oleh perasaan takut. Walau dengan ruang gerak yang sudah cukup luas 
dan besar, pejalan kaki masih dihadapkan dengan kendaraan bermotor 
yang sering memotong atau menghambat sirkulasi ruang gerak mereka. 
Dari segi keselamatan atau keamanan pejalan kaki juga sangat 
dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat yang menggunakan 
pedestrian. Dilihat dari gb. 5 dengan pedestrian seperti ini dan dengan 
padatnya kendaraan yang melintas, para pejalan kaki wajar apabila 
mereka merasa was – was atau khawatir dengan keselamatan mereka 
karena sewaktu – waktu nyawa mereka bisa saja terancam karena tidak 
ada pembatas antara pedestrian  dan   jalan   raya. Walaupun batas  
pedestrian  yang ada  hanya dengan perbedaan tinggi level jalan raya 
dan pedestrian, masih banyak diantara mereka yang merasa cukup was 
– was. Memang yang terpenting ingin dicapai para pejalan kaki adalah 

 
Gb. 4 Pejalan kaki di Hotel Sari Pan Pacific   
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mendapatkan rasa aman, nyaman dan ketenangan saat mereka 
menggunakan pedestrian. Sayangnya dibeberapa daerah sampel 
memang sering ditemui beberapa kekurangan yang sangat dirasakan 
oleh pejalan kaki yang menggunakan pedestrian. 
 
Pertimbangan untuk pelebaran pedestrian yang nantinya terjadi juga 
harus diikuti dengan penyediaan ruang untuk penyandang cacat (penca) 
yang akan menggunakan pedestrian. Pedestrian yang tersedia di jalan 
Sudirman – Thamrin sebagian besar bahkan keseluruhan belum bisa 
memberikan kenyamanan, keamanan bahkan fasilitas untuk kaum 
difabel ini pun masih belum ada. Setidaknya pemerintah harus bisa lebih 
peka dengan semua rencana dan rancangan yang nantinya akan 
dilakukan apalagi pedestrian yang digunakan pejalan kaki diharapkan 
bisa dinikmati oleh orang sehat dan yang cacat tanpa adanya 
diskriminasi sosial. Walau pada kenyataannya kita melihat jalan 
Sudirman – Thamrin sebagai jalur bisnis dan perkantoran yang cukup 
sibuk juga menjadi wajah Jakarta bahkan Indonesia dimana akan 
memperlihatkan bahwa yang bisa menikmati daerah Sudirman – 
Thamrin bukan hanya datang dari kalangan manusia yang sehat tetapi 
diharapkan kaum difabel (people with different ability) juga bisa 
menikmatinya. Penyediaan fasilitas dan sarana yang mendukung kaum 
difabel sebenarnya juga bisa lebih diperhatikan baik dari penyediaan 
ramp atau guiding block karena semua itu pada dasarnya mengarah 
pada memberikan kesamaan derajat dan memanusiakan manusia. 
Sehingga nantinya ada aktifitas atau interaksi sosial yang bisa selalu 
terjadi baik antara pejalan kaki yang sehat atau antara kaum difabel 
bahkan antara yang sehat dengan kaum difabel.  
 
Dari hasil data kuestioner yang diperoleh pun menunjukan antusias 
cukup besar dari para pejalan kaki yang menyatakan kesetujuannya 
akan penyediaan ruang pedestrian bagi para penyandang cacat karena 
belum terlihat pedestrian yang bisa menampung atau aksesibel bagi 
para penyandang cacat. Dari data di bawah ini bisa dibuktikan dan 
terlihat seberapa besar kepedulian masyarakat dalam hal ini pejalan kaki 
di sekitar pedestrian jalan Sudirman – Thamrin. 
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Tabel 2. Diberikan fasilitas untuk orang cacat 
Sumber Survey lapangan 2003 

 
Dari hasil wawancara dengan salah satu LSM untuk para penyandang 
cacat pun memperlihatkan kekecewaan dimana masih minimnya 
penyediaan sarana bagi mereka baik di dalam bangunan atau di luar 
bangunan. Keinginan mereka untuk bisa menjadi orang yang sehat 
dengan bisa menikmati suasana kota dan berjalan di sekitar pedestrian 
memang sering dilontarkan oleh mereka tetapi sayangnya keinginan 
tersebut selalu hanya menjadi impian yang masih cukup jauh mereka 
raih, tanpa perjuangan demi hak mereka untuk bisa menikmati hidup. 

 
       c). Pedagang 

Keberadaan pedagang di pedestrian Sudirman – Thamrin yang 
memberikan banyak dampak dan yang paling terasa adalah dari segi 
estetika pedestrian itu sendiri. Pedagang yang berjualan di atas 
pedestrian sebenarnya sudah lama dilarang oleh pemerintah dan fungsi 
dari pedestrian pada umumnya adalah untuk pejalan kaki bahkan ruang 
bagi pejalan kaki semakin sempit dengan keberadaan mereka. Dari 
sampel yang diambil seperti daerah perbelanjaan di Ratu Plaza, sekitar 

Pedestrian sangat setuju

setuju

cukup setuju

kurang setuju

tidak setuju

sangat tidak

setuju

6,6% 

20% 

13,3% 
6,6% 

13,3% 

40,2% 
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8 pedagang saja bisa memberikan pengaruh ekonomi yang cukup 
besar, terlihat dari pengamatan langsung dimana pedagang yang selalu 
berada di pedestrian merasa sangat senang berjualan di sekitar 
pedestrian Ratu Plaza karena pejalan kaki atau orang yang menunggu 
kendaraan umum selalu membeli dagangan mereka. Fenomena dimana 
pembeli selalu mencari pedagang selalu terjadi dimanapun berada dan 
keberadaan pedagang yang berada di atas pedestrian sangat 
dibutuhkan oleh para pejalan kaki. Pejalan kaki yang menggunakan 
pedestrian sebagian besar adalah pegawai kantoran dan dengan 
penghasilan mereka pada saat krisis ekonomi sekarang ini, mereka lebih 
memilih membeli dagangan yang lebih murah dan terjangkau oleh 
kantong dan penghasilan mereka. Untuk itu pedagang yang ada di 
pedestrian sebagai alternatif yang tepat bagi pejalan kaki yang 
menggunakan jasa mereka. Untuk itu pedestrian akan lebih hidup untuk 
saat ini terlihat dari survey lapangan yang dilakukan karena adanya 
kehidupan ekonomi di atas pedestrian, yaitu pedagang sebagai pelaku 
dagang dan pejalan kaki sebagai pembeli.  

Walaupun sudah seperti kita ketahui ada peraturan yang melarang 
keberadaan pedagang untuk berjualan atau menempatkan barang 
dagangannya di tempat – tempat umum, keberadaan mereka tetap saja 
selalu ada dan peraturan pemerintah ini bisa kita lihat dalam Peraturan 
Daerah DKI Jakarta No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum 
Dalam Wilayah DKI Jakarta Bab IV tentang Tertib Usaha Tertentu pasal 
16 ayat 1 dan 2 menyebutkan

13
 : 

1. Setiap orang/ badan dilarang menempatkan benda – benda dengan 
maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, pinggir rel kereta 
api, jalur hijau, taman dan tempat – tempat umum, kecuali di tempat – 
tempat yang telah diizinkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 

2. Setiap orang/ badan dilarang menjajakan barang dagangan, 
membagikan selebaran atau melakukan usaha – usaha tertentu 
dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat 

                                                 
13

 Biro Hukum Tata Kota 
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Atma Jaya         

 

– tempat umum, kecuali di tempat – tempat yang ditetapkan Gubernur 
Kepala Daerah. 

 
Universitas Atma Jaya dengan jumlah 
pedagang di atas pedestrian terbanyak di 
sepanjang pedestrian Sudirman – 
Thamrin. Jumlah pedagang yang 
mencapai 14 pedagang ini berusaha 
untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1100 
orang/ jam pada jam – jam sibuk. Dengan 
jumlah pedagang dan pejalan kaki yang 
banyak ini dan dengan pedestrian yang 
masih sangat kurang untuk menampung 
jumlah pejalan kaki dan pengguna 
pedestrian, menyebabkan ruang untuk 
pejalan kaki semakin sempit karena 
pedagang yang berjualan di atas 
pedestrian lebih banyak mengambil lahan 
pedestrian untuk berjalan kaki. Memang 
cukup berlawanan dengan Wisma 
Danamon tadi yang memiliki ruang 
pedestrian luas dan pedagang yang sedikit bisa membuat suasana tidak 
terlalu mengganggu aktifitas pejalan kaki, sedangkan Atma Jaya dengan 
ruang pedestrian yang sempit dan pedagang yang banyak sudah pasti 
membuat suasana sangat mengganggu aktifitas pejalan kaki. Sangat 
jelas terlihat, bahwa aktifitas ekonomi di Atma Jaya terjadi karena bisa 
dikatakan peran mahasiswa/i di pedestrian ini sangat banyak yang 
konsumtif dan sebagian besar dari mereka berusaha untuk memenuhi 
kebutuhan mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kegiatan 
ekonomi para pedagang di pedestrian yang ada memang selalu terjadi 
di Universitas Atma Jaya (lihat gb. 6) karena faktor mahasiswa/i yang 
berjumlah sangat banyak dan juga didukung dengan kemampuan 
mahasiswa/i untuk membeli masih pada taraf mencari harga yang 
termurah sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi.  
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Gb. 7. Halte bis Jalan Sudirman                               

  
Gb. 8. Halte bis di Ratu Plaza           

       d). Halte Bis 
Dalam Peraturan Daerah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta nomor 11 
Tahun 1988 Bab II tentang Tertib 
Jalan dan Angkutan Jalan Raya 
pasal 2 ayat 3  
“Setiappemakai jasa angkutan 
umum di jalan wajib  menunggu 
kendaraan ditempat 
pemberhentian  yang  telah 
ditetapkan”.  
 
Untuk itu peranan fasilitas umum 
seperti halte bis sangat diperlukan, 
apalagi sebagian halte bis yang 
ada di sekitar jalan Sudirman – 
Thamrin sudah cukup baik dan 
nyaman bagi pejalan kaki dan 
masyarakat lain yang berperan 
sebagai pengguna fasilitas atau 
yang menunggu kendaraan umum. 
Bisa kita dilihat dari gb. 8  yang 
menunjukan bahwa ada jarak 
antara halte dan pedestrian yang 
memberikan ruang bagi pejalan 
kaki tanpa terhalangi oleh halte 
yang kebanyakan memotong 
pedestrian mengingat ruang yang 
terbatas. Dari sampel ini akan 
terlihat bahwa setidaknya ruang 
untuk pejalan kaki harus 
diutamakan untuk memperlancar 
sirkulasi khusus bagi pejalan kaki. Untuk keberadaan halte yang     
berkapasitas besar seperti di jelaskan di atas yaitu di Dept. Energi dan 
SDM yang cukup berhasil karena bisa berfungsi dengan maksimal, tetapi 
untuk halte yang memiliki ukuran cukup besar juga bisa kita jumpai di 
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Gb. 9. Halte di Dept. Energi dan SDM           

Gb. 10 Tangga penyeberangan Hotel Nikko 
Jakarta 

 

depan   Sarinah yang terletak di 
jalan Thamrin dan halte yang 
berada di sebelah kanan tangga 
penyeberangan. Sayangnya 
fungsi dari halte  ini tidak 
semaksimal halte yang berada 
di Dept. Energi dan SDM, 
karena  pengguna   halte sangat 
jarang sekali dan letak halte 
yang berada di atas pedestrian 

memotong ruang untuk pejalan 
kaki. Untuk itu penempatan 
halte yang ada sekarang di sekitar pedestrian jalan Sudirman – Thamrin 
masih sangat kurang potensial dengan keadaan dan fungsi yang harus 
dapat dicapai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dan 
memberikan rasa aman serta nyaman. Keberadaan halte berdasarkan 
pendapat dari para pejalan kaki masih kurang nyaman karena masih 
terasa belum teduh dan tidak bisa menampung pejalan kaki yang sangat 
banyak. 

 
      e). Tangga Penyeberangan 

Tangga penyeberangan 
sebagai salah satu media 
penghubung antara 
pedestrian  satu dengan 
pedestrian lainnya, sangat 
membantu para pejalan 
kaki untuk mencapai 
tujuannya dengan selamat 
dengan memandang nilai 
keamanan sebagai point 
terbesar. Keberadaan 
tangga penyeberangan 
yang diperuntukan untuk 
menunjang aktifitas 
pejalan kaki di pedestrian 
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memberikann nuansa pedestrian lebih ramai dan terfokus pada titik – titik 
tertentu. Lebih ramai dalam pengertian bahwa pejalan kaki yang 
menggunakan tangga penyeberangan akan terfokus atau tertumpuk pada 
satu titik tertentu saja yaitu di sekitar tangga penyeberangan. Yang terjadi 
adalah sebagian besar dari pejalan kaki yang menggunakan tangga 
penyeberangan dan memiliki tujuan untuk menunggu kendaraan umum, 
pasti menunggu di bawah tangga penyeberangan  atau  disekitarnya  
dengan  alasan–alasan seperti ingin berteduh untuk menghindari terik 
sengatan sinar matahari atau lebih mudah mendapatkan kendaraan 
umum yang mereka tunggu karena letak halte yang terlalu jauh dari 
tangga penyeberangan. 
 
Keberadaan tangga penyeberangan sebenarnya sudah cukup baik tetapi 
yang terlihat di survey lapangan adalah pemusatan pejalan kaki atau 
masyarakat yang menunggu kendaraan umum di pedestrian lebih banyak 
bertumpu di setiap bagian kiri tangga penyeberangan. Seperti kita ambil 
contoh sampel di sekitar Hotel Nikko Jakarta dimana pedestriannya 
memiliki tangga penyeberangan dan menghubungkan dengan pedestrian 
di Grand Hyatt atau Plaza Indonesia, terlihat bahwa pejalan kaki banyak 
tertumpu di sekitar pedestrian, ditambah dengan halte yang sudah tidak 
dapat menampung jumlah pengguna pedestrian menyebabkan 
penumpukan pejalan kaki pada pedestrian di sekitar tangga 
penyeberangan.      

 

C. KESIMPULAN    

Pedestrian dengan semua fasilitas dan bentuknya pada umumnya sudah 
mengarah pada bentukan yang cukup baik tetapi kekurangan pada 
pedestrian juga masih ada dan masih harus diperbaiki atau diperbaharui.  
 
Peran yang diharapkan bisa menunjang kelangsungan hubungan sosial 
atau interaksi yang lebih baik dengan suasana yang lebih nyaman dari 
yang ada sekarang selalu diharapkan oleh semua lapisan masyarakat, 
apalagi Sudirman – Thamrin sebagai poros utama kota Jakarta dan salah 
satu wajah Indonesia di depan masyarakat dunia. Lingkungan pedestrian 
yang dianggap sebagian besar pengguna pedestrian sudah nyaman dan 
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bersih karena pada sisi tertentu mereka melihat dari jarak yang tidak jauh. 
Ruang lingkup pejalan kaki yang ada di Sudirman – Thamrin pada umumnya 
cukup sempit, ruang lingkup disini adalah jarak yang ditempuh oleh masing – 
masing pejalan kaki sangat jarang yang  akan pernah mencapai 1 kilometer 
karena aktifitas yang mereka lakukan hanya sekitar daerah yang mereka tuju 
atau sekitar tempat mereka bekerja saja. Untuk jarak yang tidak terlalu 
jauh saja sebagian besar orang pasti akan menempuh dengan 
kendaraan umum atau kendaraan pribadi karena berbagai alasan baik 
panas atau tidak nyaman dan alasan lainnya. Setidaknya pedestrian yang 
ada di sepanjang Sudirman – Thamrin harus diperlebar karena ruang yang 
tercipta sekarang ini masih minimal baik dari kenyamanan lingkungan dan 
harus adanya fasilitas untuk orang cacat (kaum difabel ) untuk mencapai 
suasana aksesibilitas yang manusiawi. Hubungan sosial antar pejalan kaki 
yang tercipta sekarang ini masih sangat minim karena ruang pedestrian yang 
terbatas pula dan hubungan atau  intraksi sosial yang tercipta masih sebatas 
pada yang normal saja, setidaknya pedestrian yang tercipta harus lebih 
aksesibel dan interaksi bisa terjadi pada kalangan manapun baik pria wanita, 
kaya miskin, tua muda dan sehat cacat. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

BAPEDA DKI Jakarta. 
Biro Hukum Tata Kota 
Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto. (1999). Kota Berkelanjutan.  
Fitrianto, Aditya W. Kompas Minggu, 14 September 2003 
Hardjana, Suk. KOMPAS Minggu, 3 November 2002 
Ikaputra. Universalitas dan Aksesibilitas Ruang Publik. 
Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 463 Tahun 1995. 
Kostof,  Spiro. (1992). The City Assembled. Thames & Hudson. 
Lampiran Keputusan KDKI Jakarta No. 463 tahun 1995, tanggal 4 Mei 1995. 
Lynch, Kevin. (1960). The Image of The City. Harvard University Press,  

Cambridge, Massachusetts. 
Maneli, Liza. Skripsi: Pedestrian dan Jalur Pedestrian: Studi Efektifitas  

Penggunaan. Jakarta.  
 



Mengamati Peran Pedestrian Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Doddy Dharmawan) 

 

                                                                                                                                                           95 

copyright 

Martin. (1996). Dasar-Dasar Penelitian. Diktat Kuliah untuk kalangan sendiri.  
Jakarta: Institut Teknologi Budi Utomo. 

METROPOLITAN. Kamis, 27 Maret 2003 
METROPOLITAN. Rabu, 09 April 2003 
METROPOLITAN.  Sabtu, 12 April 2003 
Pemerintah DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Kota-kota International  

Consultant. Kawasan Thamrin Menuju Millennium Mendatang. 
Perda DKI Jakarta. No. 5 Tahun 1978. 
Ratchliffe, John. (1974). An Introduction to Town and Country Planning.  

Hutchinson of London 
Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia Korwil II. Seminar Manajemen  

Ruang Publik Jakarta. Jakarta, 24 Juli 2002. 
SOROTAN. Senin, 24 Februari 2003 
Tempo. 15 Februari 2000 
Pemda DKI Jakarta. Tentang Pengaturan Tempat Dan Usaha Serta  

Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah DKI Jakarta. Jakarta 
Pemda DKI Jakarta. Tentang Petunjuk Teknis Pungutan Retribusi Izin  

Tempat Usaha Pedagan Kaki Lima di Wilayah DKI Jakarta. Jakarta.  
Universitas Indonesia.  Jalur Pedestrian di Blok M. Jakarta. 

 
 

 

 


