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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1  Latar Belakang 

Perkembangan kota yang pesat telah berdampak pada kualitas dan kuantitas 
ruang kota. Pembangunan di kota sering berorientasi pada sistem transportasi dengan 
moda kendaraan bermotor. Ruang untuk pejalan kaki menjadi berkurang bahkan hilang 
kalaupun ada, tidak dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi pejalan kaki. Baik 
untuk bergerak maupun untuk beraktifitas. Ruang publik kota mengalami penurunan 
kualitas dan kuantitas baik fisik maupun non fisik secara signifikan. Disini terlihat 
pentingnya pejalan kaki bagi kota agar kota menjadi manusiawi. 

Sarana dan prasarana yang telah dibangun tentu saja memerlukan perhatian dan 
perawatan. Namun kebanyakan semua fasilitas yang ada ini kurang mendapat perhatian, 
terutama diwilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi.  

Salah satu sarana yang terabaikan saat ini adalah sarana  trotoar yang diperuntukan 
untuk para pejalan kaki dalam mempermudah dan mendapatkan rasa aman dan nyaman 
dalam berjalan kaki. Kurangnya perhatian dari berbagai pihak ini menimbulkan rasa tidak 
nyaman dan merusak estetika dalam linkungan perkotaan. 

Kota bogor yang memiliki posisi strategis karena merupakan hinterland dari Jakarta 
menuntut perkembangan kota yang tinngi. Karena dengan adanya tingkat aktifitas dan 
kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Dengan demikian sarana pendukung yang 
sangat dibutuhkan dalam proses dalam menjangkau suatu tempat adalah sarana dann 
prasarana yang memadai.  

Masyarakat di Kota Bogor memenuhi kebutuhan dalam menjangkau tempat tujuan 
(pusat kegiatan) menggunakan 2 cara yaitu dengan menggunakan kendaraan bermotor 
(kendaraan umum maupun kendaraan pribadi) dan dengan berjalan kaki. Bagi para 
pejalan kaki telah tersedia jalur trotoar dan bagi yang menggunakan kendaraan telah 
tersedia jalur tertib lalu lintas. 

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis 
permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada 
umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Fungsi utama trotoar dapat 
meningkatkan kelancaran, keamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi 
memperlancar lalu lintas pejalan kaki. Ruang dibawah trotoar dapat digunakan sebagai 
ruang untuk menempatkan utilitas dan perlengkapan jalan lainnya.  

Suatu ruas jalan dianggap perlu dilengkapi dengan trotoar apabila disepanjang jalan 
tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai potensi yang menimbulkan pejalan 
kaki. Penggunaan lahan tersebut antara lain perumahan, sekolah, pusat kegiatan sosial, 
daerah industri terminal bus, pusat perkantoran, pusat perdagangan, pusat perbelanjaan 
dan lain- lain. 

Keadaan trotoar yang ada saat ini sudah beralih fungsi tidak sesuai dengan fungsi 
sebenarnya. Seharunya trotoar memberikan kenyamanan dan kemudahan pejalan kaki 
dalam mencapai tujuan, Lang (1994) mengatakan bahwa jalur pejalan kaki mempunyai 
kaitan antara asal dan tujuan pergerakan orang. Saat ini jalur trotoar banyak digunakan 
oleh para pedagang kaki lima, penjual tanaman hias yang meletakan pot- pot tanaman 
ditrotoar, parkir kendaraan bermotor, penempatan poster dan papan reklame.  

Salah satu ruas jalan yang pemanfaatan trotoarnya kurang optimal adalah sepanjang 
ruas Jalan Pajajaran yang merupakan jalan arteri dan merupakan jalur padat kendaraan 
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karena merupakan pusat kota dan pusat perdagangan dan jasa. Jalan Pajajaran ini 
sangan ramai oleh aktifitas perdagangan dan jasa baik pada siang maupun malam hari. 
Sepanjang jalan ini tersedia berbagai macam Factory Outlet, Mall, serta kegiatan 
perdagangan dan jasa lainnya yang menjadi tujuan para masyarakat.  

Padatnya kegiatan yang terjadi di Sepanjang Jalan Pajajaran ini menumbuhkan 
kegiatan pejalan kaki, namun kenyamanan pejalanan kaki ini belum terakomodir dengan 
baik karena trotoar yang ada belum dapat menunjang kenyamanan pejalan kaki. 
Terjadinya disfungsi trotoar yang didominasi oleh PKL dan terdapat banyak permasalahan 
lain yang muncul dan menggangu para pejalan kaki. 

Penelitian ini terpusat di sepanjang Jalan Pajajaran dengan menitik pusatkan 
penelitian kepada kedua ruas trotoar  di sepanjang jalan ini, yang berarti bahwa fasilitas 
trotoar yang menjadi tolak ukur untuk menentukan tingkat kenyamanan pejalan kaki. 

 
 

1.2  Perumusan Masalah  

Keberadaan trotoar dalam penunjang kebutuhan masyarakat akan sarana dan 
prasarana sangat penting tapi pada kenyataannya fungsi trotoar yang sebenarnya telah 
berubah. Dengan adanya pusat perdagangan dan jasa sebanjang Jalan Pajajaran harus 
disertai dengan keadaan trotoar yang layak kurangnya perhatian menjadikan keadaan 
trotoar menjadi seperti saat ini. Atas dasar pemikiran dan melihat keadaan yang ada saat 
ini maka perlu upaya kajian mengenai permasalahan yang muncul ini yakni sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana kondisi trotoar, keadaan eksisting, volume pejalan kaki dan kondisi 
fisik trotoar di sepanjang Jalan Pajajaran Kota Bogor saat ini? 

2. Bagaimana pendapat para pengguna trotoar di sepanjang Jalan Pajajaran Kota 
Bogor terhadap kenyamanan trotoar saat ini? 

3. Bagaimana pendapat para pengguna trotoar di sepanjang Jalan Pajajaran Kota 
Bogor terhadap ketersediaan fasilitas yang ada? 

4. Bagaimana kebijakan yang terkait mengenai trotoar di sepanjang Jalan Pajajaran 
Kota Bogor? 

 
1.3  Tujuan Studi 

Berdasarkan latar belakang serta tujuan yang ada di atas maka tujuan yang 
hendak dicapai oleh penulis adalah: 
1. Identifikasi kondisi eksisting trotoar di sepanjang Jalan Pajajaran Kota Bogor. 
2. Identifikasi pendapat para pengguna trotoar dan pakar terhadap kenyamanan trotoar 

sepanjang ruas Jalan Pajajaran Kota Bogor. 
3. Identifikasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan kenyamanan 

para pejalan kaki terhadap trotoar sepanjang Jalan Pajajaran Kota Bogor. 
4. Identifikasi tingkat kenyamanan pejalan kaki di sepanjang Jalan Pajajaran Kota 

Bogor. 

1.4 Manfaat Studi  
Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah 

Daerah Kota Bogor dan akademisi yang terkait dalam upaya pembanguna perkotaan demi 
terciptanya kenyamanan para pejalan kaki dan menambah nilai estetika suatu kota. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latar Belakang : 
 

- Berdasarkan RTRW tahun 2009-2029 Jalan Pajajaran memiliki 
fungsi arteri primer. 

- Jalan Pajajaran merupakan pusat perdagangan dan jasa. 
- Kebutuhan akan sarana dan prsarana pejalanan kaki meningkat. 
- Trotoar di Jalan Pajajaran banyak digunakan oleh PKL. 

Kondisi Eksisting 
Trotoar 

Persepsi masyarakat 
dan pakar terkait 

kenyamanan pejalan 
kaki 

Kebijakan terkait 
kenyamanan pejalan 

kaki  

Kenyamanan Pejalan Kaki  
Identifikasi Kenyamanan Pejalan Kaki di 
Sepanjang Jalan Pajajaran Kota Bogor Kebijakan 

- RTRW Kota 
Bogor Tahun 
2009-2029 

- Peraturan 
Daerah Kota 
Bogor No.8 
Tahun 2006 
Tentang 
Ketertiban 
Umum 

Analisis Tabel Silang  
(Crosstab) 

Kenyamanan pejalan 
kaki 

Analisis  
Deskriptif 

Observasi Lapangan Kuisioner 
Wawancara 

Menghitung 
Volume Pejalan 
Kaki 

- Analisis Teori LOS 
- Perhitungan Tingkat pelayanan pejalan kaki (W) 

Gambar 1 
Kerangka Pemikiran Identifikasi Kenyaman Pejalan Kaki di 

Sepanjang Jalan Pajajaran Kota Bogor 
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