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Bab II Tinjauan pustaka 

II.1. Perkembangan infrastruktur transportasi di Indonesia 

Menurut Merriam-Webster, definisi infrastruktur; dalam bidang pekerjaan sipil 

atau teknik; adalah sistem dari pekerjaan umum dalam suatu negara, negara 

bagian atau wilayah, sekaligus sumber daya seperti orang, bangunan dan 

peralatan, yang dibutuhkan bagi suatu kegiatan (Merriam-Webster, 2017). 

Infrastruktur terbagi menjadi beberapa sektor besar, yaitu (Penn & Parker, 2012): 

1. Sistem transportasi; 

2. Struktur (bangunan, jembatan, bendungan, dan tanggul); 

3. Sistem penyediaan dan pengolahan air; 

4. Sistem pengolahan dan pengangkutan air limbah; 

5. Sistem manajemen limbah padat (pengumpulan, penggunaan kembali, 

daur ulang, dan pembuangan limbah); 

6. Sistem manajemen limbah berbahaya; 

7. Sistem manajemen air hujan (stormwater); 

8. Taman, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya; 

9. Sistem energi/tenaga (produksi, transmisi dan penyaluran energi); dan 

10. Sistem komunikasi (telepon, komputer, dan lain-lain). 

Infrastruktur transportasi terdiri dari beberapa sektor utama yaitu: (1) Jalan; (2) 

Angkutan massal; (3) Jalur tidak bermotor; (4) Bandara; (5) Jalur air; (6) 

Pelabuhan; (7) Pintu air; (8) Terowongan; (9) Jalan rel; (10) Jembatan; (11) Kanal 

(Penn & Parker, 2012). 

Peningkatan infrastruktur transportasi perkotaan di Indonesia saat ini sedang 

dijadikan sebagai prioritas dikarenakan adanya agenda dari Presiden Indonesia, 

Joko Widodo, untuk meningkatkan sistem transportasi massal di perkotaan demi 

perkembangan pembangunan serta perekonomian Indonesia, dan penyelesaian 

salah satu masalah sosial di Indonesia, yaitu kemacetan (Media Indonesia, 2016). 

Beberapa sistem transportasi perkotaan seperti Light Rail Transit (LRT), Mass 

Rapid Transit (MRT), kereta cepat, Automatic People Mover System (APMS), 

commuter line, Bus Rapid Transit (BRT) dan kereta api bandara, sudah mulai 

dilaksanakan pembangunannya di wilayah Jabodetabek, terutama di daerah 
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Jakarta untuk mengurangi masalah kemacetan yang semakin meningkat setiap 

tahunnya dikarenakan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi (Media Indonesia, 

2016). 

LRT dan MRT sebagai sistem transportasi perkotaan yang saat ini sedang 

dikembangkan, memiliki kesamaan dengan kereta rel listrik (KRL) yaitu 

ketiganya bergerak dengan energi listrik yang dihubungkan di bagian atas kereta, 

dan jenis rel yang digunakan juga memiliki ukuran yang sama (Rudi, 2015). Ada 

beberapa hal yang membedakan antara MRT, LRT dan KRL (Rudi, 2015): 

1. Kapasitas yang dapat diangkut LRT lebih sedikit dibanding MRT, sedangkan 

MRT memiliki kapasitas angkut yang hampir sama dengan KRL; 

2. Jenis infrastruktur yang dipakai sebagai lintasan rel dan kereta antara LRT, 

MRT, dan KRL berbeda. Jalur KRL hampir seluruhnya berada di atas 

permukaan tanah, sedangkan untuk seluruh sistem LRT dibangun di atas jalan 

layang, dan MRT berada di atas jalan layang maupun di bawah tanah. 

Kapasitas angkut yang cukup banyak, penggunaan roda besi, serta kecepatan yang 

tinggi menjadi keunggulan LRT sebagai mode transportasi massal yang lebih 

disetujui pembangunannya oleh Pemerintah Provinsi DKI dibandingkan monorel 

yang memiliki kapasitas angkut yang sedikit, kecepatan rendah, dan penggunaan 

roda karet yang memiliki biaya pemeliharaan yang cukup mahal (detikfinance, 

2012; detikFinance, 2015). 

Tabel II.1 Perbedaan dan persamaan antara KRL, LRT, MRT, dan Monorel 

Keterangan 
Angkutan transportasi massal di Jakarta 

KRL LRT MRT Monorel 

Kapasitas angkut 
(penumpang) 

±2000 
±750-2300 
(250-390 

orang/gerbong) 
±1950 ±800 

Jumlah gerbong 
kereta 

8-10 3-6 6 
4 (jalur 

hijau) dan 6 
(jalur biru) 

Jenis 
infrastruktur 

Jalur di 
atas tanah 
dan 1 jalur 

layang 

Jalur layang 
(elevated 
structure) 

Jalur layang 
dan bawah 

tanah 
Jalur layang 

Jumlah rel 2 2 2 1 
Tenaga 

penggerak 
Listrik Listrik Listrik Listrik 

Jenis roda Roda besi Roda besi Roda besi Roda karet 
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Sumber: (Rudi, 2015; Aziza, 2014; kontan.co.id, 2015) 

II.2. Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta 

Berdasarkan isi Glosarium Angkutan Umum Kota (Urban Public Transportation 

Glossary Transportation 

Research Board), Light Rail Transit adalah sistem kereta api listrik, yang 

memiliki kemampuan untuk mengoperasikan suatu gerbong tunggal atau kereta 

kecil yang berada pada suatu jalur khusus di permukaan tanah, pada struktur jalan 

layang, atau di jalan umum, dan juga berfungsi untuk membawa dan menurunkan 

penumpang (Light Rail Transit Committee of Transportation Research Board , 

2000). 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya merencanakan adanya 

pembangunan monorel sejak tahun 2004 akhirnya menghentikan proyek 

pembangunan tersebut pada tahun 2015 dikarenakan PT. Jakarta Monorail; 

sebagai pelaksana pembangunan proyek monorel; yang tidak mampu memenuhi 

beberapa persyaratan teknis dan administratif, meskipun sebagian kolom 

pendukung infrastruktur sudah dibuat (The Jakarta Post, 2015). Sebagai pengganti 

dari proyek monorel yang tidak berhasil diselesaikan, proyek LRT Jakarta 

dikembangkan; dengan pertimbangan bahwa LRT yang memiliki kemampuan 

untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih cepat; akan 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi 

LRT, sehingga kemacetan di ibukota dapat dikurangi (Praditya, 2015). Proyek 

LRT yang direncanakan untuk dibangun terdiri atas 7 koridor, yaitu: (1) 

Kebayoran Lama-Kelapa Gading sepanjang 21,6km; (2) Pesing-Kelapa Gading 

sepanjang 20,7km; (3) Pesing-Bandara Soekarno Hatta sepanjang 18,5 km; (4) 

Puri Kembangan-Tanah Abang sepanjang 9,3km; (5) Joglo-Tanah Abang 

sepanjang 11km; (6) Tanah Abang- Pulomas sepanjang 17,6km, dan; (7) 

Cempaka Putih-Ancol sepanjang 10km (Jakarta Smart City, 2016). 

Salah satu proyek LRT Jakarta yang sedang berjalan saat ini adalah proyek LRT 

yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya Tbk dan PT. Jakarta Propertindo, yaitu rute 

yang melewati Cibubur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi 

(Jakarta Smart City, 2016). Terlepas dari itu, padatnya perpindahan manusia di 
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wilayah Cawang tidak dapat dihindari dikarenakan fasilitas Bus Rapid Transit 

(BRT) TransJakarta dan KRL commuter line saling berdekatan satu dengan yang 

lain. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi di dalam pelaksanaan 

proyek LRT Cawang ini, dikarenakan kontraktor perlu menutup beberapa akses 

yang seharusnya dimiliki oleh pejalan kaki untuk melanjutkan pekerjaan. Namun 

ramainya pejalan kaki yang melewati daerah tersebut, serta padatnya lalu lintas 

kendaraan bermotor akhirnya memaksa area tersebut menjadi shared space, yang 

berarti pengguna kendaraan bermotor harus saling berbagi jalan dengan pejalan 

kaki. Kondisi ini tentunya berbahaya bagi para pejalan kaki, dikarenakan pejalan 

kaki harus sangat berhati-hati terhadap mobil atau kendaraan bermotor lainnya, 

sekaligus pada saat melewati area-area dekat proyek konstruksi yang 

kemungkinan memiliki potensi bahaya yang bisa saja sama besarnya dengan 

tertabrak kendaraan bermotor. 

II.3. Vulnerable Road Users (VRUs) 

Vulnerable Road Users (VRUs) adalah para pengguna jalan yang memiliki 

potensi tinggi mengalami cedera parah atau bahkan kematian akibat tabrakan 

dengan pengguna kendaraan bermotor (Zegeer, dkk., 2010). Beberapa pengguna 

jalan yang tergolong sebagai VRUs adalah: (1) Pejalan kaki (termasuk pejalan 

kaki yang mengalami disabilitas); (2) Pengendara sepeda; (3) Pengendara motor 

dan (4) Manusia usia lanjut (Manula) (Zegeer, dkk., 2010). 

Terjadinya kecelakaan pada pejalan kaki dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor lingkungan/keadaan jalan, faktor kendaraan, faktor internal dari setiap 

pejalan kaki, faktor demografis/sosial/ kebijakan, dan faktor pengendara 

kendaraan (Zegeer, dkk., 2010).  

Tabel II.2 Faktor-faktor terkait kecelakaan pejalan kaki 
Faktor kecelakaan pada 
pejalan kaki 

Hubungan dari setiap faktor kecelakaan 

Lingkungan/keadaan jalan Kecepatan dan volume kendaraan, desain jalan, 
penerangan jalan, masalah cuaca, masalah 
perencanaan kota, rambu lalu lintas kendaraan 
dan pejalan kaki, masalah pemeliharaan. 

Pengendara kendaraan Pengendara tidak fokus berkendara, pengendara 
yang masih pemula atau sudah terlalu tua, 
praktik berkendara yang tidak aman, pengendara 
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yang mabuk, kemampuan berkendara dan 
penglihatan pengendara, kepemilikan surat izin 
mengendara. 

Kendaraan Volume dan kecepatan kendaraan yang tinggi, 
teknologi dan desain kendaraan, masalah 
malfungsi pada kendaraan. 

Faktor internal dari pejalan 
kaki 

Jenis pejalan kaki (seperti pejalan kaki yang 
mabuk, anak-anak, manula, penyandang cacat), 
volume pejalan kaki, perilaku serta keamanan 
dari pejalan kaki. 

Demografis/sosial/kebijakan Praktik penegakan hukum atau perundang-
undangan, pemakaian lahan, penduduk asing 
atau imigran, area pembangunan atau perumahan 
rakyat, kebijakan atau desain parkir umum.  

Sumber: (Zegeer, dkk., 2010) 

Berdasarkan data survey yang dikeluarkan oleh National Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA) tahun 2012, tertabrak oleh mobil adalah kecelakaan 

yang paling banyak dialami oleh para pengendara sepeda yaitu sebesar 29%, 

kemudian diikuti dengan kecelakaan lainnya yaitu jatuh, kondisi jalan yang rusak, 

pengendara sepeda yang tidak fokus, tabrakan, dan bentrokan dengan hewan 

(Pedestrian and Bicycle Information Center, n.d.). Selain pengendara sepeda 

biasa, pengendara sepeda motor juga berpotensi untuk mengalami kecelakaan 

yang parah dikarenakan desain sepeda motor yang tidak terlindungi dan memiliki 

kecepatan tinggi, sehingga para penggunanya harus memiliki kemampuan 

berkendara khusus dan perilaku berkendara yang tidak membahayakan diri sendiri 

dan pengguna jalan lainnya (Zegeer, dkk., 2010). 

Pengguna jalan yang sudah lanjut usia dan masih mengendarai mobil memiliki 

kemungkinan yang cukup tinggi untuk mengalami kecelakaan dikarenakan faktor 

fungsi tubuh yang sudah mulai berkurang, seperti penglihatan yang sudah mulai 

kurang jelas, kemampuan kerja otak yang sudah melambat, dan berkurangnya 

kesehatan fisik dan otot tubuh (Zegeer, dkk., 2010). 

Para pengguna jalan yang rentan (Vulnerable Road Users) di negara-negara 

dengan pendapatan rendah dan menengah masih menghadapi dampak yang 

berbahaya ketika menggunakan jalan karena tidak adanya infrastruktur yang 

melindungi pengguna jalan tersebut, kurangnya jalur pedestrian, dan tidak adanya 

peraturan mengenai batas kecepatan kendaraan (World Health Organization, 
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2009). Berdasarkan hasil laporan survey dari World Health Organization (WHO), 

pejalan kaki, pengendara sepeda dan sepeda motor menyumbang angka kematian 

akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 46% di seluruh dunia, dan jumlah kematian 

pengguna jalan yang rentan terbanyak berasal dari negara-negara dari Asia 

Tenggara dan negara bagian Pasifik Barat (World Health Organization, 2009). 

Indonesia sebagai salah satu negara di wilayah Asia Tenggara dan negara dengan 

pendapatan menengah juga masih harus mempertimbangkan peningkatan fasilitas 

jalan, terutama bagi para pengguna jalan yang rentan. Berdasarkan pengamat tata 

kota Nirwono Yoga, fasilitas pejalan kaki masih belum menjadi prioritas utama di 

dalam pengembangan kota dan peningkatan jalur transportasi di Indonesia lebih 

diutamakan untuk pengguna kendaraan bermotor (Nathaniel, 2017). Selain itu, 

keselamatan pejalan kaki; terutama di jalan ibukota; masih mengkhawatirkan 

karena adanya beberapa faktor seperti penyalahgunaan trotoar oleh pengguna 

motor, para pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar, fasilitas khusus pejalan 

kaki terutama bagi kaum disabilitas yang masih kurang memadai, dan faktor-

faktor ini terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah kota di dalam 

menegakkan undang-undang mengenai perlindungan akan hak-hak pejalan kaki 

(Friana, 2017). 

Pengguna jalan yang rentan (VRUs); terutama pejalan kaki; menjadi salah satu 

pihak yang tidak boleh dilupakan pada saat perencanaan manajemen lalu lintas 

proyek konstruksi. Namun seringkali kontraktor kurang memperhatikan masalah 

ini pada saat masa perencanaan, sampai akhirnya implementasi sistem 

keselamatan mulai dilaksanakan pada saat kecelakaan sudah terjadi. Kasus di 

Universitas Negeri Ohio (Ohio State University), Amerika yang mengorbankan 1 

(satu) mahasiswa menjadi salah satu contoh kejadian akibat kelalaian kontraktor 

di dalam mengatur manajemen keselamatan bagi publik/masyarakat ketika berada 

di area konstruksi. Di dalam kasus ini, kontraktor proyek pembangunan gedung 

Teknik Biomolekuler dan Kimia (Chemical Biomolecular Engineering and 

Chemistry building) tidak menyediakan fasilitas keamanan seperti rambu-rambu 

peringatan dan petugas keamanan atau flagger; yang mengatur lalu lintas proyek 

dan mencegah adanya konflik dengan pejalan kaki atau pengendara sepeda; 

sehingga salah satu mahasiswa yang saat itu sedang mengendarai sepeda tertabrak 
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oleh dump truck yang berada di area konstruksi (The Columbus Dispatch, 2013). 

Proyek revitalisasi trotoar yang dilaksanakan di beberapa jalur pedestrian di 

Jakarta juga berdampak bagi para pejalan kaki yang terpaksa harus berjalan di luar 

pembatas seng yang menutupi daerah puing-puing sisa beton di area pedestrian 

yang sedang dalam perbaikan, sehingga berpotensi untuk terserempet oleh 

kendaraan bermotor (Kompas, 2017).   

II.4. Kendala-kendala penerapan sistem keselamatan pejalan kaki pada 

proyek konstruksi 

Pengelolaan fasilitas jalur pejalan kaki di sekitar proyek infrastruktur yang 

dilaksanakan di area lalu lintas kota yang padat menghadapi kendala-kendala 

sebagai berikut (Bilton, 2012): 

1. Kendala ekonomi dikarenakan perlunya penambahan fasilitas pembatas untuk 

proyek konstruksi, lalu lintas kota, serta pejalan kaki; 

2. Lalu lintas kota yang harus tetap beroperasi selama proyek konstruksi 

berlangsung; 

3. Jumlah pejalan kaki yang besar dan banyaknya volume bangunan serta 

transportasi massal; 

4. Masalah kelancaran lalu lintas yang dapat mengganggu lalu lintas kendaraan 

proyek serta keselamatan pejalan kaki; 

5. Meningkatnya jenis pejalan kaki yang menyeberang secara sembarangan; 

6. Perencanaan akan adanya akses serta keselamatan pejalan kaki yang tidak 

dipertimbangkan terlebih dahulu pada saat perencanaan awal proyek; 

7. Area pemasangan penghalang yang masih terbatas. 

II.5. Jenis kecelakaan dan bahaya pada pejalan kaki akibat pekerjaan 

konstruksi 

Penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) pada proyek 

konstruksi di Indonesia masih belum diterapkan secara maksimal. Meskipun 

pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

05/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, 

kelalaian dalam implementasi SMK3 seperti kurangnya penyediaan pagar 

pembatas proyek dan penerangan, tidak adanya manajemen lalu lintas dan 

kurangnya akses bagi pejalan kaki di sekitar proyek masih banyak ditemukan di 
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proyek-proyek konstruksi di Indonesia (Caesario, 2015). Direktur Jenderal Bina 

Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib; dalam menanggapi tindakan 

kontraktor yang kurang memperhatikan PerMen PU No. 05/PRT/M/2014; juga 

mengungkapkan bahwa penerapan SMK3 penting untuk diterapkan tidak hanya 

untuk kepentingan para pekerja konstruksi tetapi juga untuk masyarakat, terutama 

yang berlalu lalang di sekitar proyek konstruksi (Caesario, 2015). Kurangnya 

penerapan SMK3 pada proyek konstruksi juga akan berdampak bagi masyarakat 

di area sekitar proyek, karena sudah banyak kecelakaan atau kegagalan konstruksi  

yang mengorbankan pengguna jalan maupun pejalan kaki, seperti: 

1. Mesin crane yang patah pada proyek pembangunan turap Sungai Ciliwung di 

Kampung Melayu, Jakarta Timur karena adanya gangguan teknis, sehingga 

menumbangkan pohon di pinggir Kali Ciliwung yang kemudian menimpa 1 

(satu) orang pejalan kaki (Aji, 2013). 

2. Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada saat masa 

pemeliharaan/perbaikan pada tanggal 26 November 2011 menyebabkan 22 

korban meninggal, 14 orang hilang, 40 korban luka-luka (Susilo, Prasetyo, & 

Indriasari, 2011). Terlepas karena jarangnya dilakukan pemeliharaan pada 

jembatan tersebut, tetapi penutupan jalan secara total tidak dilakukan pada 

saat proses perbaikan sedang berlangsung. 

3. Beberapa peristiwa jatuhnya material besi yang menimpa warga sekitar 

proyek terjadi di proyek pembangunan Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta 

Selatan. Peristiwa yang pertama terjadi ketika seorang perempuan tertimpa 

material besi dari proyek dan korban mengalami patah tulang rusuk, dan 

kecelakaan jatuhnya material besi kembali terjadi dan menewaskan seorang 

perempuan paruh baya yang sedang berbelanja di daerah Pasar Rumput 

(Pratama, 2018). 

Beberapa bahaya yang terpapar oleh para pengguna jalan terutama pejalan kaki di 

sekitar proyek konstruksi bisa dipaparkan sebagai berikut (Health and Safety 

Executive, 2009; Whiting Law, 2017): 

a. Material-material proyek yang terjatuh; 

b. Alat-alat berat yang melintas di area sekitar proyek; 

c. Alat atau mesin yang tidak dikalibrasi secara berkala; 
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d. Rambu-rambu yang tidak terpasang dengan tepat; 

e. Material-material tajam yang terekspos; 

f. Adanya lubang besar di sekitar proyek; 

g. Polusi suara dan debu; 

h. Permukaan lajur jalan yang tidak rata sehingga menyebabkan pejalan kaki 

tersandung. 

II.6. Sistem keselamatan lalu lintas pejalan kaki di sekitar proyek 

konstruksi 

Penyediaan sistem keselamatan lalu lintas pejalan kaki pada saat pekerjaan proyek 

sedang berlangsung menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. 

Berdasarkan Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), ada 

beberapa hal yang menjadi pertimbangan di dalam menyediakan akses sementara 

bagi pejalan kaki yang berada di sekitar area konstruksi (U.S. Department of 

Transportation: Federal Highway Administration, 2009): 

1. Dampak bagi fasilitas umum seperti sekolah, halte pemberhentian, dan lain-

lain; 

2. Dampak bagi arus pejalan kaki yang ada; 

3. Informasi yang dibutuhkan bagi pejalan kaki, seperti area kerja, dan 

informasi jalan keluar; 

4. Sarana pejalan kaki, seperti lebar jalur pejalan kaki, permukaan jalan, serta 

batas jalan; 

5. Persimpangan, penempatan jalur penyeberangan, dan rambu-rambu 

tambahan; 

6. Pengalihan jalan yang memadai dan aman karena adanya penutupan trotoar; 

7. Fasilitas proteksi yang memadai untuk pejalan kaki antara pemisahan ruang 

kerja proyek, lalu lintas kendaraan umum, proteksi di atas kepala, dan lain-

lain; 

8. Pengendalian secara terus menerus untuk akses pejalan kaki selama proyek 

konstruksi berlangsung; 

9. Penerangan lampu malam sementara; 

10. Jalur yang mendukung pengguna jalan yang memiliki disabilitas; dan 

11. Akses menuju perumahan, area bisnis, dan lain-lain. 
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