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Kronologi Proses Pelaksanaan Pilot Interview 

Inisial interviewee : D. P. U 

Kode interviewee : I.1 

Kode Pewawancara : P 

Hasil isi wawancara 

P : Ada beberapa jenis temporary barrier yang dipakai untuk memisahkan jalan 
antar jalur pedestrian dengan jalan umum khusus kendaraan bermotor (Gambar 1, 
2, dan 3)? Apakah barrier yang disediakan sudah cukup aman? Atau memang 
perlu adanya standar khusus untuk barrier tersebut? Seperti gambar ini (Gambar 

4) 

 

I.1 : Barrier yang ada di 2 foto pertama sepertinya memang umum digunakan. 
Namun, kalau saya dalam posisi sebagai pedestrian di sana, tetap merasa kurang 
aman. Namun, lebih karena persepsi ruang ketimbang barrier-nya. Boleh saya 
konfirmasi apakah ruang yg tersedia untuk pedestrian hanya antara ruang yg saya 
tandai merah seperti di bawah ini? (Gambar 5) 

 

Gambar 1 Gambar 2 

Gambar 3 Gambar 4 
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Gambar 5 

P : Iya bu, rata" ruang lebar untuk pejalan kakinya hanya sebesar itu (Gambar 6) 

Gambar 6 

I.1 : Setau saya, di beberapa literature, direkomendasikan minimum footpath 
width. 

P : Saya ada ketemu dari guidance for the control and management of traffic at 
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roadworks, disitu disarankan seperti ini (Gambar 7). 

Gambar 7 

I.1 : Yes, semacam itu. 

P : Jadi bukan karena masalah barriernya tapi karena lebar jalannya yang kurang 
nyaman ya bu? 

I.1 : Kalau dari sisi barrier yg digunakan, sepertinya tidak masalah. Hanya saja 
ruang yg tersedia sangat sempit. 

I.1 : Iya, jadi persepsi jarak dengan traffic sekitar kan juga terasa lebih dekat, bisa 
saja pejalan kaki merasa kurang aman. Tapi, cukup menarik juga kalau kamu bisa 
membandingkan safety perception pejalan kaki terhadap 2 tipe barrier tersebut. 

P : Antara 2 gambar barrier teratas ya bu (Gambar 1 dan 2)?

I.1 : Iya. 

P : Lalu untuk kondisi lebar jalan untuk pejalan kakinya, apakah menurut ibu 
tidak masalah jika diberi space sebesar 1,2-1,8 m seperti gambar? karena jika saya 
lihat di lapangan, karena memang posisinya yang harus share dengan jalur 
kendaraan bermotor, jalur untuk kendaraan juga sudah cukup sempit dengan 
adanya sedikit penambahan untuk jalur pejalan kaki dan kemacetan yang cukup 
parah. 

I.1 : Memang dengan adanya pengurangn lebar jalan memang akan ada pengaruh 
terhadap kapasitas jalan tersebut. Kami di sini juga sedang melakukan riset 
tentang efek pengurangan lebar jalan dan kapasitas jalan, sejauh ini pengurangan 
sampai dengan 0.5 m pengurangan kapasitas jalan masih bisa diterima. 

P : Jadi harusnya ga masalah ya bu kalo spacenya tetap 1,2-1,8 m untuk area 
pejalan kaki? 

I.1 : Harusnya tidak. Tapi perlu diingat juga karakteristik pengguna jalan di 
Indonesia dan di Singapura berbeda. jadi mungkin tidak directly applicable apa yg 
kita amati di Singapura untuk dilakukan di Jakarta, tapi paling tidak, bisa 
memberikan sedikit indikasi. 

P : Lalu untuk penempatan barrier sebenarnya kontraktor kalo saya liat memang 
ada beberapa bagian yang ga full tertutup barrier seperti ini (Gambar 8) 

Gambar 8 
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I.1 : Jadi, pejalan kaki terekspose langsung dgn traffic? 

P : Iya, karena ada beberapa daerah yang jadi penempatan alat berat. (Gambar 9) 

 

I.1 : Oh, I see. Jadi hanya di batasi oleh traffic cone saja? 

P : Iya, atau yg di bagian ada alat beratnya tidak ditambahkan barrier bagian luar 
yang memisahkan dengan jalan umum, jadi pejalan kaki berisiko terkena alat 
berat atau tertabrak mobil dari luar. Apakah pemasangan barrier satu dengan yang 
lain diperbolehkan ada celah atau jarak? Karena mungkin kontraktor juga 

berkendala untuk memasang barrier di sepanjang jalan (Gambar 10). 

 

I.1 : Sejauh yang saya tau biasanya untuk pedestrian channelling, digunakan full 
barrier (tidak ada celah atau jarak). 

P : Lalu untuk yang persimpangan menuju ke suatu gedung seharusnya gimana 
ya? 

I.1 : Contohnya? 

Gambar 9 

Gambar 10 
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P : Maaf mungkin saya kurang jelas memberikan penjelasan (Gambar 11). 

 

I.1 : Oh, untuk bagian itu memang tidak bisa dihindari karena memang karena 
memberikan akses untuk kendaraan menuju gedung. namun untuk bagian sebelum 
dan sesudah akses masuk, sebaiknya tetap solid/continuous barrier. 

P : Tapi sepanjang jalan memang harus diberikan full barrier ya? 

I.1 : Idealnya sih seperti itu ya. 

P : Lalu untuk masalah overhead protection sebenarnya perlu untuk dipasang ga 
ya bu? Sepanjang jalan saya ga melihat ada overhead protective untuk proyek ini. 

I.1 : Untuk melindungi pedestrian dari pekerjaan kontruksi di atasnya ya? 

P : Iya bu. Apakah di sepanjang jalur pedestrian perlu dipasang atau hanya pada 
saat ada pekerjaan di atas saja? 

I.1 : Idealnya, kalau pekerjaan konstruksinya ada tepat di atas pedestrian 
sebaiknya perlu dipasang karena ada resiko alat/material yg jatuh kan. Kalau 
pekerjaan konstruksinya tidak tepat di atas pedestrian masih accpetable untuk 
tidak dipasang, karena resikonya sangat kecil. Seperti di proyek LRT ini kan 
memang di beberapa titik pekerjaan posisinya di atas jalur pedestrian dan lateral 
buffer antara workzone dan pedestrian footpathnya cukup dekat. 

P : lalu untuk kondisi jalur yang dilewati sebenarnya perlu dibuatkan jalan beton 
baru atau tetap boleh dengan kondisi jalan yang sudah ada ya? (Gambar 12). 
Kemarin saya ambil gambar itu di proyek MRT, mereka sediakan jalan beton 
untuk pedestrian. Berdasarkan observasi saya karena jalannya berlubang di proyek 
LRT sebagian hanya ditutup dengan triplek (Gambar 13), dan kalo hujan banyak 

Gambar 11 

Gambar 12 Gambar 13 
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genangan di daerah pedestriannya. Apa seharusnya diberikan jalan beton seperti 
yang di proyek MRT atau beberapa lubang sudah cukup jika ditutup dengan kayu? 
Atau perlu ditambahkan sistem drainase sementara? 

I.1 : Kalo dari sudut pandang pedestrian, dengan diberikan jalan beton akan lebih 
baik aja, atau paling tidak lubang-lubang yg ada 'ditambal' dengan lebih baik. 
Tidak cuma dengan triplek. Mungkin dari sisi keselamatan tidak berpengaruh 
banyak, tapi dari segi kenyaman sangat berpengaruh. Dan dengan memberikan 
jalur beton yg elevasinya lebih tinggi dari jalan untuk kendaraan bermotor seperti 
yg di proyek MRT, memberikan efek separasi juga untuk pedestrian terhadap 
traffic yg lain. Jadi seperti semacam pernyataan tidak langsung bahwa jalur 
tersebut memang hanya diperuntukkan untuk pedestrian. Walaupun kalau dari sisi 
kontraktor bisa dibilang itu tambahan biaya untuk mereka. 

P : Kalau masalah polusi debu hasil pekerjaan proyek apakah termasuk di dalam 
aspek keselamatan (Gambar 14)? Ada pekerjaan pemancangan yang debunya 

terbuang ke arah luar dan suaranya cukup keras, apakah itu termasuk di dalam 
gangguan pada aspek keselamatan pejalan kaki?

I.1 : Menurut saya, lebih ke arah kenyamanan pedestrian dan lingkungan.. 

P : Kalau untuk barrier yg memisahkan antara pejalan kaki dengan workzone 
apakah sudah cukup baik meski pemasangannya tidak rapi (Gambar 15)? Lalu ada 
material yang diletakkan di area pedestrian apakah dapat memberikan masalah 

Gambar 14 

Gambar 15 
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bagi pedestrian? 

I.1 : Dari segi material yg digunakan untuk pembatas, sepertinya umum 
digunakan. Untuk pemasangan (kuat atau tidak) tidak bisa saya assess dari gambar 
ini. Tapi, kalau saya sebagai pedestrian yg kamu interview/survey lalu diberikan 
gambar ini, persepsi saya akan merasa tidak aman karena pengerjaannya seperti 
dilakukan asal-asalan dan bisa jadi itu membentuk safety perception dari si 
pedestrian juga. Walaupun, mungkin individual perception bisa jadi berbeda2. 
Misal, mungkin pedestrian di Indonesia lebih 'toleran' terhadap situasi seperti ini. 
Masalah, material yg diletakkan di area pedestrian, kembali ke masalah minimum 
width yg bahas di awal sih. Jadi mengurangi efektif width footpath-nya yg 
sebenarnya sudah cukup sempit. Dan ada resiko 'trip and fall' juga. 

P : Oh OK saya rasa mungkin pertanyaan saya cukup sampai sini dulu bu. Terima 
kasih atas waktunya mau memberikan jawaban atas pertanyaan saya bu. 

I.1 : Sama2. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi ga usah sungkan untuk 
menghubungi saya. 

P : Mungkin ibu ada saran atau kritik untuk observasi yang akan saya lanjutkan? 

I.1 : Mungkin bisa diberikan perbandingan dengan penanganan pedestrian di 
proyek lain yg serupa. Contoh dengan proyek MRT seperti yg kamu tunjukkan di 
atas. Dan, mungkin bisa diberikan variasi foto antara ketika hanya ada 1 
pedestrian dan ketika ada 2 pedestrian berpapasan, jadi memberikan gambaran 
tentang space conditionnya kepada orang yg kamu survey nanti. 

P : Terima kasih atas sarannya bu. 
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Daftar pertanyaan dan jawaban dari para responden 

d. Pembatas antara jalan sementara pejalan kaki dengan jalan umum untuk 

kendaraan bermotor 

a.1. Apakah pemasangan pembatas antara jalan sementara bagi pejalan kaki dengan 

jalan umum untuk kendaraan bermotor yang disediakan sudah cukup aman, baik 

dari segi penempatan maupun jenis material yang digunakan? Jika kurang atau 

tidak aman apa sajakah solusi yang dapat diberikan? 

(Jawaban yang diharapkan: aman, cukup aman, kurang aman atau tidak aman, dan 

berikan alasannya)  

 

 

Resp

onde

n 1 

meng

ataka

n bahwa beliau memilih model pembatas yang berbahan beton, karena jika dilihat 

dari segi safety (keamanan), pejalan kaki akan lebih aman untuk berjalan di area 

yang dibatasi dengan pembatas beton dibandingkan dengan yang dibatasi dengan 

model pembatas berbahan plastik, dan jika ada potensi kecelakaan tabrakan oleh 

kendaraan bermotor, kendaraan tersebut akan menabrak pembatas beton terlebih 

dahulu. Tetapi kalau dari segi fleksibilitas, pemakaian model pembatas yang 

berbahan plastik akan lebih dipilih, karena pemindahan pembatas beton akan lebih 

sulit dibandingkan yang berbahan plastik. Jadi perlu dilihat dari berbagai sisi, baik 

dari sisi pejalan kaki atau dari sisi pengambil kebijakan, seperti polisi atau Dinas 

Perhubungan.  Kalau sebagai pengambil kebijakan akan lebih mudah memindahkan 

yang pembatas plastik, tetapi sebagai pejalan kaki akan lebih aman jika 

menggunakan pembatas beton. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan adanya 

perhitungan biaya yang memungkinkan untuk penyediaan pembatas tersebut jika 

dilihat dari segi material, baik itu penggunaan material beton atau plastik. 

Pertanyaan mengenai masalah terkait dimensi pembatas yang jika diperhatikan 
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ukuran sisi bagian bawahnya cukup lebar dan mungkin dapat mengambil ruang 

lebar untuk pejalan kaki kemudian ditanyakan. Namun menurut narasumber 1, 

dimensi lebar pembatas tersebut tidak menjadi masalah, karena jika dilihat lebar sisi 

bawah pembatas beton dengan plastik memiliki dimensi yang sama. Masalah yang 

perlu diperhatikan adalah cara untuk mengatasi kendala untuk memperbesar 

dimensi ruang bagi pejalan kaki. Hal ini dikarenakan adanya kendala apabila lebar 

ruang pejalan kaki yang awalnya 45cm (centimeter) diperbesar menjadi 90cm, ada 

kemungkinan bahwa pengguna sepeda motor akan memasuki ruang tersebut, 

sehingga diperlukan juga adanya cara untuk meminimalisir agar pengguna sepeda 

motor tidak menempati jalur pejalan kaki. Oleh karena itu bisa ditambahkan solusi 

adanya peninggian jalan dan penambahan bollard di ujung jalur pedestrian untuk 

menghindari motor memasuki area pejalan kaki. 

 Responden 2 beranggapan bahwa masalah keamanan itu tahap kedua. Tahap 

pertama yang perlu diperhatikan dan paling utama adalah adanya persyaratan 

kontrak dari proyek ini yang mewajibkan kontraktor untuk menyediakan jalur 

pedestrian. Secara legal, seharusnya persyaratan itu sudah diatur oleh undang-

undang dan wajib diberikan area pedestrian di proyek apapun; sekecil apapun nilai 

proyeknya; selama itu berhubungan dengan lintas pergerakan orang yang 

volumenya banyak. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, baru bisa dibahas 

masalah kelayakannya, karena jika sudah ada persyaratannya baru bisa 

dibandingkan dengan keadaan aktualnya di lapangan. Bagi kontraktor, penyediaan 

jalur pedestrian ini bagaikan buah simalakama; pilihan yang sulit; dan perlu 

dimaklumi karena tingkat produksi dari proyek harus cepat, namun mereka juga 

harus mempertimbangkan aspek keamanan stakeholder (pemangku kepentingan) 

dan masyarakat sekitar proyek. Selain itu area lokasi proyek yang juga terbatas 

karena lajur kendaraan yang juga dipersempit karena adanya proyek yang 

berlangsung, serta adanya pengurangan lajur kembali untuk area pedestrian. 

Ukuran minimal area pedestrian adalah 1 meter, meskipun jika ada dua orang yang 

berjalan di area tersebut masih saling berhimpitan. Jika dilihat dari gambar yang 

ada, responden 2 menganggap itu belum aman, dan akan lebih aman jika 

menggunakan MCB (Movable Concrete Barrier). Biasanya jika menggunakan 
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pembatas yang berbahan plastik akan mudah tergeser. Oleh karena itu, pembatas 

tersebut akan diisi dengan pasir atau air, supaya kalau misalnya ada pengendara 

kendaraan bermotor; terutama sepeda motor;, pembatas tersebut tidak akan digeser 

atau ditendang oleh mereka. Jika memang harus memakai yang berbahan plastik, 

pembatas harus dipakaikan dengan pemberat; seperti batu/agregat kecil, pasir atau 

air; agar lebih aman. Pemakaian MCB akan lebih aman lagi, akan tetapi kendalanya 

adalah ruang jalan bagi pejalan kakinya akan terpotong karena pondasi; bagian 

bawah; MCB yang agak lebar yaitu sekitar 30cm. Responden 2 menceritakan 

pengalamannya bahwa di proyek MRT Lebak Bulus pernah dipasang fasilitas 

pejalan kaki sementara yang tidak menggunakan MCB, tetapi jalan tersebut 

ditinggikan sekitar 5cm menggunakan campuran pasir & semen, untuk 

membedakan area pedestrian dengan kendaraan, lalu di bagian pinggir jalan 

diberikan handrail, karena handrail tidak menyita banyak ruang badan jalan hanya 

untuk bagian pondasi/dudukan MCB saja. Menurut responden 2 alternatif tersebut 

juga akan lebih aman, walaupun secara persyaratannya memang tidak diatur. Selain 

itu beliau juga mengutarakan bahwa proyek konstruksi di Jepang juga 

menggunakan alternatif tersebut atau MCB. Hal yang perlu menjadi perhatian 

adalah pembatas harus kuat supaya lebih aman, karena meskipun secara kontrak 

dan regulasinya tidak diatur bentuk pembatas yang seharusnya dipakai, tetapi yang 

harus dipastikan adalah pembatas tidak boleh bergeser kalau bersentuhan dengan 

orang, serta dapat menjamin keselamatan pejalan kaki yang lewat di area tersebut. 

Responden 3 menjelaskan bahwa sistem yang sudah diupayakan oleh kontraktor 

jika dilihat memang belum aman, karena menurut beliau tidak semua kontraktor itu 

punya atau menjalankan SOP untuk keamanan pejalan kaki. Meskipun kontraktor 

sudah berbaik hati untuk menyediakan jalur yang terpisah untuk pejalan kaki yang 

sementara sifatnya, tetapi jalan tersebut masih dirasa kurang aman, karena hasil 

pembuatannya terkesan seadanya. Seadanya itu seperti adanya batasan yang 

meskipun sudah dikasi pembatas, tetapi tidak ada penunjuk bahwa ruang itu untuk 

orang berjalan kaki. Sehingga ada beberapa kemungkinan motor yang memasuki 

ruang pejalan kaki sementara saat jam padat sedang berlangsung, yang 

menyebabkan pejalan kaki tidak dapat ruang di jalur mereka sendiri. Kemudian, 
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tidak semua pembatas tersebut berupa movable concrete barrier (MCB). Ada yang 

bentuknya hanya berupa traffic cone tanpa pembatas yang menerus, sehingga 

menyebabkan ada kendaraan yang kembali masuk ke ruang pejalan kaki. Jadi ada 

risiko untuk pejalan kakinya. Selanjutnya adalah masalah sempitnya ruang pejalan 

kaki, bukan berarti lebar itu aman, tetapi kalau misalnya sekarang posisinya sempit 

seperti terkesan hanya seadanya saja, sehingga terkesan bahwa jalan tersebut masih 

bisa dilewati oleh orang, namun faktor keamanan karena masalah ruang yang 

sempit juga tidak diperhatikan. Misalnya dua orang saling berpapasan tetapi 

ruangnya tidak cukup, satu orang harus mengalah dan melangkahi pembatas, lalu 

berjalan di ruang jalan kendaraan bermotor sehingga ada potensi tertabrak. Jadi 

solusinya adalah ada SOP yang jelas dan perlu disesuaikan. Meskipun kontraktor 

itu berbaik hati menyediakan ruang pejalan kaki, tetapi kontraktor perlu 

memperhitungkan kapasitas ruang minimal yang dibutuhkan pejalan kaki. Misalnya 

kontraktor awalnya menentukan ruang minimalnya 75cm, tetapi kontraktor tidak 

melihat bahwa di ruang-ruang yang dilalui atau di beberapa ruas jalan itu pejalan 

kakinya padat sehingga tidak mungkin kalau hanya 75cm, karena 75cm itu 

asumsinya hanya satu orang yang lewat dan kontraktor perlu menyediakan jalan 

yang lebih lebar. Artinya apabila nanti kita berbicara jangka panjangnya, maka 

harus ada pengaturan yang jelas. Sekarang ini standar yang menjadi acuan pada 

standar ruang minimal orang berjalan, tetapi tidak ada SOP nya yang jelas bahwa 

ketika ada pekerjaan yang mengganggu ruang pejalan kaki harus disediakan 

misalnya ruang untuk alternatif atau pengerjaan sementara orang berjalan kaki 

dengan dimensi ruang yang ditentukan. Pemerintah seharusnya punya SOP yang 

jelas terkait hal tersebut, sehingga ketika pemerintah akan melaksanakan atau 

menyetujui suatu proyek, pemerintah bisa memastikan bahwa orang yang berjalan 

kaki itu aman terlebih dahulu ketika ruang yang ada sebelumnya diganggu oleh 

adanya area proyek konstruksi. 
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a.2. Apakah pemasangan pembatas yang tidak terpasang secara terus menerus; memiliki 

celah; (seperti dalam gambar) dapat mempengaruhi keselamatan pejalan kaki? 

Bagaimana seharusnya pemasangan barrier pembatas dilakukan dan solusi terkait 

pemasangan yang tidak menerus? 

 

 

Pemasangan pembatas yang ada celahnya tidak dibenarkan oleh responden 1 dan 

menurut beliau akan mempengaruhi keselamatan, karena seharusnya adanya 

pembatas di jalur pejalan kaki itu bertujuan untuk memberikan batasan jalan yang 

dapat digunakan dengan pengguna kendaraan bermotor dengan bagian jalan yang 

dapat diakses oleh pejalan kaki. Contoh yang diberikan berdasarkan gambar tidak 

memberikan deskripsi secara jelas bagian jalan yang khusus untuk pejalan kaki 

dengan bagian jalan untuk kendaraan bermotor. Adanya celah bisa memberikan 

akses bagi motor dan juga mobil untuk parkir. Ini juga berarti bahwa operator tidak 

menghendakkan adanya kenyamanan dan keselamatan terhadap pejalan kaki. 

Pemasangan pembatas sepanjang apapun itu harus menerus. Pemberian celah 

dilakukan jika ada di area tersebut merupakan akses untuk orang atau mobil yang 

akan masuk ke/keluar dari proyek. 

Responden 2 menganggap bahwa keadaan seperti di gambar termasuk berbahaya, 

karena posisi cone mudah digeser jika ditendang, selain itu ada celah di antara cone 

tersebut. Menurut responden 2, pengendara sepeda motor adalah pengendara yang 
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terkontrol karena motor bisa memasuki area pedestrian dan jalur pedestrian 

tersebut juga sempit jadi memang tidak aman. Berdasarkan pengalaman yang ada di 

proyek MRT, beberapa pembatas yang digunakan adalah MCB, tetapi kalau yang 

dipakai adalah cone, bisa diinovasi seperti gambar cone di bawah. Kalau untuk 

membatasi area pekerjaan untuk sementara, misalnya untuk alat berat penggunaan 

cone lebih enak dibawa karena untuk membatasi area yang bisa dilewati oleh 

pengendara umum, dan yang hanya boleh digunakan sebagai area bekerja. Selain 

itu wajib ada flagman yang bertugas untuk memastikan bahwa pengendara-

pengendara dari jalan umum tidak menendang pembatas tersebut atau memasuki 

area yang sudah dibatasi. Pemakaian pembatas dengan cone sangat tidak 

direkomendasikan dan sangat tidak diwajibkan untuk dipakai oleh kontraktor, 

kecuali yang sifatnya sementara dan ada flagman yang mendampingi. Selain itu 

sifat pekerjaannya harus cepat contohnya hanya selama 1 jam, dan kalau misalnya 

pekerjaannya berlangsung selama sehari penuh tidak diperbolehkan untuk dipakai. 

Kalau untuk contoh kasus seperti di gambar yang kedua memang lebih bagus, tetapi 

perlu dilihat kembali adanya pemberat di dalam pembatas tersebut. Responden 2 

memperkirakan bahwa meskipun pembatas plastik tersebut sistemnya saling 

mengunci satu dengan yang lain, akan ada potensi bisa digeser. Oleh karena 

seharusnya diberi pemberat agar lebih stabil dan berat. Selain itu pada pembatas 

tersebut biasanya wajib dipasangkan rotary lamp, meskipun tidak di setiap titiknya 

dan dipasangkan kira-kira setiap 30m. Rotary lamp membantu perjalanan orang 

pada saat malam hari dan wajib hidup. Rotary lamp juga berguna untuk menandai 

bahwa di area tersebut ada proyek dan area tersebut masih aktif. Apabila 

pemasangan pembatas tidak menerus harus dipasang handrail dan harus kokoh, 

serta yang terpenting adalah tidak bergeser. 
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Responden 3 menanggapi bahwa kaitannya terhadap kurang amannya jalur 

sementara tersebut adalah karena tidak ada standarisasi untuk ruang sementara bagi 

pejalan kaki selama masa konstruksi. Ketika aturannya tidak ada, pembatasan 

antara ruang pejalan kaki dan ruang kendaraan bermotor jadi tidak teratur, karena 

akan ada kontraktor yang hanya menyediakan traffic cone, ada yang menyediakan 

pembatas plastik, dan ada yang penyediaannya menggunakan MCB. Kalau 

misalnya model yang dipakai adalah MCB, model itu cenderung lebih aman untuk 

pejalan kaki, karena kalau misalnya ada kendaraan bermotor yang lalai, motor akan 

mengenai atau menghantam MCB terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya hanya 

traffic cone saja yang dipakai tanpa tambahan obyek lain agar traffic cone tersebut 

menerus pembatasannya, itu akan membahayakan pejalan kaki, karena tipikal 

pengendara kendaraan bermotor di Jakarta itu masih belum taat dan masih tinggi 

kelalaiannya. Kelalaian yang dimaksud disini adalah misalnya pengendara 

kendaraan bermotor mengantuk, kemudian dia memiliki kemungkinan akan 

membelokkan setirannya ke ruang pejalan kaki. Hal itu tentunya akan mengancam 

keselamatan pejalan kaki. Jadi sebaiknya kalau misalnya pun kontraktor hanya 

punya traffic cone, seharusnya ditambahkan obyek lain agar menerus seperti police 

line, atau mungkin rantai. Pemakaian traffic cone dan rantai itu banyak dipakai di 

Kuala Lumpur, dan model rantainya bisa dilepas dan dipasang kembali. 

Pemasangan yang menerus dilakukan supaya batasnya itu jelas, dan sepeda motor 

tidak bisa bebas keluar dan masuk di ruang pejalan kaki. Kalau misalnya kontraktor 

memang ingin untuk memberikan keamanan untuk pejalan kaki, pilihannya adalah 

pembatas plastik ataupun MCB. Meskipun tidak berarti bahwa ketika sudah beralih 

ke MCB, maka risiko buat pejalan kaki menjadi 0 (nol), tetapi setidaknya itu 

meminimalisir risiko keselamatan yang terjadi bagi pejalan kaki. 

e. Ukuran lebar jalan sementara bagi pejalan kaki 

b.1. Apakah lebar jalan sementara pejalan kaki yang disediakan sudah cukup memadai 

bagi pejalan kaki? Apabila kurang atau tidak memadai apa sajakah solusi yang 

dapat diberikan? 
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(Jawaban yang diharapkan: memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak 

memadai, dan berikan alasannya)  

 

 

Responden 1 beranggapan bahwa lebar jalan yang disediakan belum memadai 

karena jika dilihat pembatas pemisah yang dipakai untuk membatasi ruang pejalan 

kaki dan area konstruksi dan pembatas pemisah yang dipakai untuk membatasi 

ruang pejalan kaki dengan kendaraan bermotor memiliki bagian bawah yang lebar, 

dan aksesnya yang juga terbatas. Hal ini akhirnya pun menyebabkan para pejalan 

kaki dari arah yang berbeda saling berdesakan karena tidak mau menunggu satu 

dengan yang lain dan juga karena jarak dari jalur pejalan kaki yang cukup panjang. 

Pejalan kaki juga terkadang harus berempati untuk menunggu pejalan kaki dari arah 

sebaliknya, namun pada jarak yang jauh. Seringkali ada saatnya salah satu pejalan 

kaki dari salah satu arah berjalan lambat, namun pejalan kaki dari arah sebaliknya 

juga tidak menunggu sehingga pejalan kaki akan saling berdesakan atau terpaksa 

harus keluar ke area kendaraan umum. Narasumber 1 memberikan saran bahwa 

seharusnya untuk perencanaan lebar ruang pejalan kaki adalah sebesar 90cm sesuai  

dengan  yang dikutip di dalam Neufert, sehingga dua orang bisa lebih leluasa ketika 

berpapasan. Jika ingin memperlihatkan adanya kenyamanan pada ruang pejalan 

kaki, dimensi minimal yang disediakan adalah 120cm, namun apabila fungsinya 

hanya sebagai akses, dimensi sebesar 90cm dinilai sudah cukup memadai. Tetapi 
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tentunya kontraktor juga punya pertimbangan sendiri. Alasan kontraktor hanya 

memberikan ruangan sebesar 45cm bisa dikarenakan adanya tiga kemungkinan, 

yaitu: (1) Pejalan kaki yang berjalan di daerah sekitar tidak sebanyak orang yang 

menggunakan kendaraan pribadi; sehingga jalur pejalan kaki kemungkinan akan 

diperbesar apabila terjadi hambatan antar pejalan kaki yang cukup parah, tetapi jika 

volume pejalan kaki sedikit, kontraktor akan memilih memberikan fasilitas ruang 

jalan untuk kendaraan pribadi;, (2) kontraktor memang ingin memberikan fasilitas 

bagi kendaraan pribadi; dikarenakan volume pejalan kaki yang memang sedikit 

akan lebih baik jika kendaraan pribadi yang diperbesar ruangnya;, dan (3) Masalah 

perilaku pengguna kendaraan bermotor dan pedagang kaki lima; yang jika 

diperbesar ruang bagi pejalan kakinya, akan ditempati oleh pengguna kendaraan 

bermotor atau pedagang kaki lima; sehingga pejalan kaki juga terganggu. 

Responden 2 mengakui bahwa masalah ukuran lebar ini pertimbangannya harus 

sangat adil karena ada kendala jika diperlebar ruang pejalan kakinya, jalan bagi 

kendaraan akan menjadi berkurang, tetapi jika dipersempit jalur pejalan kakinya, 

pejalan kaki akan menjadi tidak nyaman. Biasanya memang ukuran lebar yang 

dipakai adalah sekitar 1,6-1,8m. Tetapi ukuran tersebut juga dianggap terlalu luas, 

karena terkadang kontraktor hanya memasang 1m untuk lebar area yang diijinkan. 

Misalnya di Sudirman akan dipasang ruang pejalan kaki selebar 1,8m akan 

menyebabkan kepadatan, bukan karena tidak memungkinkan, tetapi karena polisi 

juga harus lebih susah payah untuk mengarahkan para pengendara. Oleh karena itu, 

berdasarkan pengalaman proyek di MRT Jakarta, diputuskan untuk menggunakan 

area paling kecil yaitu selebar 1m, dan itu pun harus dengan adanya pemakaian 

MCB. Tipe pembatas MCB dipakai karena lebih kokoh dan mobil ataupun motor 

akan enggan untuk menabrak pembatas beton yang berat tersebut. Pihak instansi 

tidak ingin mengganggu kenyamanan pejalan kaki karena harus ada pekerjaan 

konstruksi di area tersebut, dan tentunya pihak yang berkepentingan juga tidak 

ingin mengganggu kenyamanan pejalan kaki dengan menyediakan pembatas yang 

tidak nyaman. Kalau ingin memadai memang lebar yang digunakan seharusnya 

1,8m, meskipun untuk ukuran tersebut masih akan ada potensi untuk saling 

bersentuhan dengan orang yang berlalu lalang; terutama untuk orang-orang yang 
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membawa barang;. Oleh karena itu, biasanya di bagian ujung jalur pedestrian akan 

ditambahkan pemasangan bagan proyek, sebagai bentuk peringatan serta 

permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang akan dialami oleh pejalan kaki 

karena lahannya untuk berlalu lalang/berjalan terpaksa menjadi berkurang, dan 

diharapkan masyarakat maklum akan adanya pengerjaan proyek yang berlangsung. 

Tetapi akses pejalan kaki tetap akan disediakan oleh penyelenggara proyek. 

Lebar jalan yang disediakan dianggap belum memadai oleh responden 3, karena 

menurut responden ruang lebar pejalan kaki untuk anak-anak adalah 60cm, 

sedangkan untuk orang dewasa sebesar antara 70-75cm. Minimal standar dari 

peraturan adalah 75cm, berarti jika mau mengadakan ruang untuk orang berjalan itu 

minimal 75cm, meskipun itu sifatnya sementara/temporary, tetap harus bisa 

dipastikan bahwa setidaknya ada satu orang yang bisa melewati ruang tersebut. 

Kalau misalnya di ruang tersebut banyak sekali orang yang berjalan kaki; terutama 

di daerah Cawang yang merupakan area tempat banyak orang melakukan kegiatan, 

baik itu kegiatan perkantoran dan adanya transit antar kendaraan umumnya juga;, 

maka lebar ruang disediakan minimal sebesar 100cm. Asumsi yang dipakai sebesar 

100cm karena ada dua orang yang berjalan dua arah atau dua orang berjalan 

berdampingan di satu arah. Setidaknya dua orang bisa memiringkan badannya jika 

saling berpapasan di satu jalur, dan masih tetap bisa berjalan di dalam area 

pedestrian tersebut tanpa harus ada salah satu pihak yang mengalah dan berjalan di 

badan jalan untuk kendaraan bermotor. Tapi kalau dimensi lebar ruang pejalan 

kakinya harus ditentukan besarnya, ada kemungkinan lebarnya tidak sebesar 180cm 

seperti trotoar pada umumnya. Kondisi minimal trotoar adalah sekitar 180 atau 

200m. Tapi setidaknya 100m itu cukup untuk ruang berjalan kaki sementara. Selain 

itu, perlu ada pertimbangan bahwa orang berkursi roda atau orang yang membawa 

barang besar pun harus dapat melewati jalur pedestrian sementara tersebut. Lebar 

ruang yang dibutuhkan untuk orang dengan kursi roda adalah sebesar 80cm, 

kemudian ruang untuk orang yang membawa barang itu bisa membutuhkan ruang 

sampai 90cm. Jadi kalau disediakan ruang 100cm, itu seharusnya cukup adil untuk 

semua fasilitas pejalan kakinya. 
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b.2. (

pertanyaan b.1)  

Apabila lebar jalan yang sudah disediakan terlalu sempit, mungkinkah jika 

diberikan ruang yang lebih besar? Apakah jika diperbesar ruangnya (seperti pada 

gambar) akan berdampak besar bagi jalan umum untuk kendaraan bermotor? 

Bagaimanakah solusi agar dampak terhadap lalu lintas atau kemacetan dapat 

diminimalisir?  

 

Menurut responden 1, ruang pejalan kaki sangat memungkinkan jika diperbesar, 

karena pejalan kaki memiliki hak-hak yang sama dengan pengguna kendaraan 

bermotor, baik motor ataupun mobil. Sehingga tidak apa-apa kalau jalur kendaran 

bermotor diperkecil. Pejalan kaki memang harus diberikan fasilitas dan sebenarnya 

jika mengacu pada jalur pedestrian secara umum,  penyediaan jalur pejalan kaki 

seharusnya dilihat pada jangka waktu yang panjang, karena pemanfaatan jalur 

pejalan kaki baru bisa terlihat setelah bertahun-tahun seiring dengan adanya 

peningkatan pergerakan jalur transportasi umum dan akses dari transportasi umum 

ke area pedestrian saat ini masih kurang. Jika diperbesar lebar jalur pejalan kakinya 

kendaraan bermotor bisa saja merasa terganggu, tetapi memang kemacetan yang 

terjadi juga disebabkan karena volume kendaraan yang banyak, sehingga jalan 

sebesar apapun jika diperlebar atau diperkecil tidak akan berpengaruh. Menurut 

narasumber 1 jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta lebih banyak 

dibandingkan penduduk Jakarta itu sendiri dan V/C ratio; perbandingan antara 
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volume dengan kapasitas jalan raya; di Jakarta sebesar lebih dari satu. Selain itu 

untuk meminimalisir kemacetan lalu lintas akibat pelebaran jalan sementara bagi 

pejalan kaki tidak bisa dilihat hanya dari ruang lingkup pedestrian saja, tetapi lebih 

kepada cara pengurangan penggunaan kendaraan pribadi yang cakupannya lebih 

luas, seperti volume kendaraan umum yang diperbanyak, cara mengintegrasikan 

antara satu jenis kendaraan umum dengan kendaraan umum lainnya, adanya 

penegakan hukum ganjil genap atau adanya sistem electronic road pricing (ERP). 

Menurut responden 2 jalan untuk pejalan kakinya pasti bisa diperlebar, hanya saja 

ada kendala masalah keinginan para stakeholder jika satu lajur kendaraan yang 

awalnya berukuran 3m digeser menjadi 2,8m untuk kepentingan proyek sekaligus 

untuk penyediaan ruang sementara pejalan kaki.  Oleh karena itu, responden 2 

memberikan solusi; berdasarkan yang dilakukan oleh instansi PT. MRT Jakarta; 

bahwa sebelum diaplikasikan pergeseran lebar jalan, perlu dilaporkan terlebih 

dahulu ke bina marga akan adanya rencana proyek konstruksi di area tersebut dan 

akan ada wilayah okupansi proyek. Rekayasa lalu lintas perlu dibuat berdasarkan 

rencana proyek di area tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan di dalam 

melakukan rekayasa lalu lintas adalah bahwa lajur jalan tidak boleh berkurang. 

Awalnya lajur tersebut lebarnya berukuran 3m, meskipun digeser seperti  apapun 

bentuknya ukurannya harus tetap 3m. Hal tersebut merupakan hal yang paling 

pertama dan utama. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah area pedestrian harus 

tetap ada. Meskipun area awalnya adalah sekitar 2,5m, dan karena adanya proyek 

konstruksi lebar jalur pedestrian harus berkurang, penyelenggara proyek tetap harus 

memberi tahu pemerintah akan adanya pengurangan tersebut dan bisa 

diimplementasikan apabila sudah disetujui oleh pemerintah. Tetapi dengan adanya 

pengurangan ini, penyelenggara proyek harus memberikan tanda/rambu di ujung 

jalur pedestrian yang menjelaskan permohonan maaf akan adanya 

ketidaknyamanan bagi pejalan kaki untuk memberikan pengertian bahwa di area 

tersebut sedang berlangsung adanya proyek konstruksi. Kalau misalnya memang 

ingin jalan kendaraannya digeser/dikurangi dari yang awalnya lajurnya 3m menjadi 

2,9m; untuk penambahan area penyelenggaraan proyek sekaligus penyediaan 

pedestrian;, selama dinas perhubungan (dishub) menyetujui proposal 
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perencanaannya seperti itu, maka lebar tersebut baru bisa diaplikasikan di lapangan. 

Hal ini berarti bahwa keputusan untuk  ukuran lebar yang diizinkan juga akan 

dibantu oleh arahan dari dishub sesuai dengan hal yang diusulkan oleh 

penyelenggara proyek. Adanya penyelenggaraan proyek konstruksi di area yang 

melewati jalan umum; baik itu jalan tol, jalan provinsi, atau nasional; harus 

melakukan perizinan terlebih dahulu dengan instansi yang bertanggung jawab 

terhadap jalan tersebut. Jika diperbesar ruang pejalan kakinya kalau 2 atau 3m akan 

sangat berdampak, tetapi kalau hanya 20-30cm seharusnya tidak berdampak. 

Tergantung dari lokasi jalan yang ada. Jika dilihat dari kondisi jalan yang ada di 

Cawang, perlu dilihat kembali ketersediaan bahu jalannya. Jalur pedestrian 

sementara bisa diperpanjang dengan memperkecil bahu jalan dari sisi lain, atau bisa 

juga kalau misalkan tidak ingin mengurangi bahu jalan, lebar tiga lajurnya bisa 

disesuaikan seperti yang sebelumnya sudah dikatakan, yang sebelumnya ukuran 

masing-masing lajur 3m menjadi 2,8 atau 2,9m. Berdasarkan kasus yang ada di 

proyek MRT Lebak Bulus, sebelum ada pembongkaran jalan untuk memberikan 

jalur pedestrian sementara, survey dilakukan untuk mengetahui volume pejalan 

kaki yang lewat per harinya, hari dan jam ketika pejalan kaki tersebut ramai, 

sehingga pemetaan bisa dibuat untuk daerah-daerah tertentu yang membutuhkan 

ruang yang lebar atau hanya membutuhkan ruang pedestrian yang secukupnya saja. 

. Kalau misalnya pejalan kaki yang lewat ramai terutama di jam sibuk, maka bisa 

diberikan ruang optimal yaitu sekitar 1,6-1,8m, atau bahkan bisa sampai 2m. Jika 

pejalan kaki yang lewat tidak terlalu banyak bisa diberikan ruang secukupnya yaitu 

sebesar 1m. Tetapi kalau memang area jalannya tidak luas, kita harus 

mempertimbangkan aspek pengendara dan pejalan kaki. Pengendara kendaraan 

bermotor memiliki keuntungan karena bentuknya yang memang tidak 

memungkinkan untuk diperkecil sehingga perlu dipertimbangkan ruangnya, 

sedangkan kalau manusia masih memiliki bentuk tubuh yang fleksibel sehingga 

lebih mudah untuk memiringkan badan, sehingga seringkali ruang untuk jalur 

pejalan kaki tidak diprioritaskan. Kalau untuk masalah kemacetan, responden 2 

menjawab bahwa kemacetan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi, karena 

dibesarkan sekalipun jalur kendaraannya pasti akan macet. 
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Responden 3 mengatakan bahwa seharusnya bisa diperlebar. Permasalahannya 

adalah jika ada pihak yang mengatakan tidak bisa itu karena orientasinya masih ke 

kendaraan. Padahal saat ini negara kita sudah mulai menerapkan smart mobility, 

yang berarti bahwa semua prioritas itu harusnya ke pejalan kaki. Jika membahas 

masalah kota yang berskala manusia, harusnya yang menjadi perhatian pertama itu 

adalah kelancaran mobilitas orang. Pemerintah atau penyedia jasa dan layanan 

masih berorientasi ke kendaraan bermotor. Salah satu kemungkinan alasan ruang  

pejalan kaki sementara terkesan diadakan seadanya adalah karena para penyedia 

jasa/kontraktor takut untuk mengambil risiko yang dapat menyebabkan kemacetan 

kendaraan. Padahal apabila pengguna kendaraan bermotor itu dibebani perasaan 

bahwa jika ia melewati daerah tersebut dan mengetahui akan terjebak macet, ada 

kemungkinan bahwa dia akan berpindah dari yang awalnya pengguna kendaraan 

bermotor menjadi pejalan kaki atau pengguna transportasi umum. Oleh karena itu 

alasan bahwa jalan sementara tersebut bisa diperlebar karena seharusnya memang 

diberikan prioritas ke pejalan kakinya. Hanya saja kendalanya adalah seberapa jauh 

kontraktor maupun pemerintah yang memiliki proyek berani untuk mengambil 

risiko bahwa mereka akan memprioritaskan pejalan kaki dibandingkan pengguna 

kendaraan bermotor. Masalah dampak terkait kemacetan yang akan terjadi apabila 

diperbesar jalur pejalan kakinya, dapat diumpamakan bahwa kendaraan itu 

bagaikan air yang menyesuaikan wadahnya. Kemungkinan jika awalnya 

dipersempit jalannya, jalan tersebut akan mengalami kemacetan. Tetapi lama 

kelamaan kendaraan-kendaraan tersebut akan menyesuaikan dan akan memenuhi 

ruangan yang disediakan. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa jalan yang lebar itu 

baik untuk kendaraan itu tidak benar, karena kendaraan itu seperti air yang akan 

membentuk mengikuti wadahnya. Selebar apapun jalannya tetap akan dipenuhi oleh 

kendaraan lagi. Kalau nantinya jalan tersebut dipersempit memang akan ada 

penyesuaian, jika kaitannya dengan pejalan kaki, harapannya adalah pejalan kaki 

nomor satu, kendaraan bermotor selanjutnya. Prioritas ke sekian setelah kita 

memastikan bahwa pejalan kaki aman dahulu. Kemacetan bisa diminimalisir 

dengan adanya pengaturan untuk skema lalu lintasnya, seperti rekayasa pengalihan 

atau pemilihan rute arus kendaraan, tetapi karena fokusnya tentang pejalan kaki, hal 
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meminimalisir kemacetan tidak diutamakan. Bukan berarti diabaikan, tetapi kalau 

memang ingin diprioritaskan ke pejalan kaki, berarti para pengguna kendaraan 

bermotor harus merasakan kemacetan terlebih dahulu agar mereka dapat berpindah 

menjadi pengguna transportasi umum atau setidaknya menghargai pejalan kaki. 

b.3. Apa kendala yg dihadapi untuk menyediakan ruang bagi pejalan kaki (Apakah 

dikarenakan masalah lalu lintas umum atau biaya?)? 

Responden 1 menanggapi bahwa permasalahan yang mendasar yang dihadapi 

adalah adanya perdebatan antara para pemangku kepentingan/stakeholder yang 

merasa haknya diabaikan; seperti yang sudah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya; 

bahwa jika ruangnya diperbesar dari 45cm menjadi 90cm, jalur untuk kendaraan 

yang awalnya dari dua atau tiga jalur menjadi satu jalur saja yang bisa dilewati. Hal 

ini menyebabkan bertambahnya kemacetan. Selain itu masalah pelebaran ini juga 

terkait dengan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Jika awalnya 

kontraktor sudah membuat ruang selebar 45cm, namun dengan alasan tertentu 

dikatakan bahwa akses pejalan kaki seharusnya 90cm, kontraktor akan kesulitan 

untuk mengomunikasikan ke para pemangku kepentingan lainnya. Kontraktor perlu 

memberikan alasan yang jelas ke dinas perhubungan terkait penambahan lebar jalur 

pejalan kaki. Perlu adanya komunikasi dengan polisi lalu lintas juga untuk 

menertibkan apabila ada motor atau pedagang kaki lima yang menempati jalur 

tersebut. Setelah dikomunikasikan ke para pihak, modelnya harus diformulasikan 

untuk dibahas di dalam forum group discussion (FGD). Uji publik akan 

dilaksanakan berdasarkan hasil FGD untuk melihat reaksi publik, dan dari hasil uji 

publik akan diimplementasikan model akhir yang sudah disetujui. Proses yang 

dilakukan cukup panjang jika ingin diperlebar. Masalah biaya tidak memiliki 

pengaruh karena tidak ada perbedaan biaya pemasangan pembatas untuk ruang 

sebesar 45cm ataupun 90cm di awal pekerjaan, kecuali jika di kemudian hari 

pembatas tersebut akan dipindahkan tentunya akan ada penambahan biaya 

pemindahan. 

Responden 2 mengatakan bahwa biaya tidak berpengaruh karena biaya untuk 

penyediaan fasilitas ruang pejalan kaki sementara itu sangat kecil, karena kalau 

dibandingkan dengan total biaya proyek tidak sampai 0,001%. Hal yang menjadi 
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masalah adalah keterbatasan ruang pejalan kakinya. Hal yang perlu 

dipertimbangkan adalah kebutuhan area untuk pejalan kakinya. Jika areanya 

memang cukup luas, ruang pejalan kaki wajib disediakan sesuai standar. Tetapi 

kalau areanya tidak cukup, harus disesuaikan dengan nilai absolut. Biasanya kalau 

di peraturan ada nilai normal yang diharuskan untuk digunakan, yang berarti juga 

ada nilai absolut yang dicantumkan di peraturan tersebut. Nilai absolut adalah nilai 

penyesuaian dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu yang tidak bisa dihindari. 

Misalnya karena lebar lajurnya tidak bisa dikurangi. Oleh karena itu, nilai absolut 

digunakan untuk menentukan ukuran batas ruang pedestriannya. 

Responden 3 beranggapan bahwa sepertinya kalau dari segi biaya tidak terkendala. 

Memang harga 1 (satu) MCB mahal, namun responden merasa tidak yakin bahwa 

kontraktor besar tidak mempunyai MCB, yang berarti mereka tidak perlu membeli 

baru dan mereka hanya perlu menempatkan pembatas yang mereka miliki saja. 

Kendala yang dihadapi sebenarnya adalah keinginan kontraktor maupun pemerintah 

untuk memberikan prioritas ke pejalan kaki yang belum ada, ditambahkan dengan 

adanya ketakutan akan berdampak ke kendaraan bermotor, karena orientasi mereka 

masih ke pengendalian kendaraan bermotor, belum ke pejalan kaki. Hal tersebut 

menjadi dilema karena pemerintah mau menyediakan layanan transportasi publik; 

yaitu LRT; tetapi nantinya pengguna transportasi publik ini bukanlah orang yang 

menggunakan kendaraan bermotor tetapi justru orang yang berjalan kaki yang saat 

ini terbiasa menggunakan transportasi umum, dan tambahannya adalah orang yang 

nanti terpaksa berpindah ke kendaraan umum. Kalau sekarang prioritas/orientasinya 

masih ke kendaraan bermotor, pengguna tranportasi umum akan mengurungkan 

niatnya untuk menggunakan LRT karena proyek LRT yang dibangun ini pun sejak 

awal pembangunan sudah menyusahkan pejalan kaki. 

f. Penyediaan jalan beton khusus pejalan kaki dan permasalahan jalan di area 

pejalan kaki yang rusak 

c.1. Apakah pembuatan jalan beton perlu dilakukan sebagai penyediaan jalan sementara 

khusus bagi pejalan kaki (seperti pada gambar)? 
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(Jawaban yang diharapkan: Perlu atau tidak perlu, dan berikan alasannya. Jika 

diperlukan tambahkan solusi) 

 

 

Responden 1 mengapresiasi adanya pembuatan jalan beton seperti di gambar 

dibandingkan dengan pelaksanaan pemberian ruang pejalan kaki di proyek LRT, 

karena responden menganggap bahwa tim proyek pada contoh gambar; yang 

menunjukkan adanya jalan beton baru dan lebar ruang yang dapat dilewati oleh 2 

orang; sudah mempertimbangkan bahwa pejalan kaki dengan pengguna kendaraan 

pribadi itu punya hak yang sama. Meskipun akan menambah biaya, tetapi 

setidaknya tim proyek menghargai pejalan kaki yang akan mengakses jalan 

tersebut. Pada contoh gambar tersebut, responden beranggapan bahwa Standar 

Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki ketika 

proyek konstruksi berlangsung sudah tercantum dengan jelas. Tetapi terkadang 

kontraktor tidak mau menambah fasilitas tersebut karena biaya penambahan 

fasilitas jalan beton akan lebih mahal. Kendala yang perlu dipertimbangkan dari 

contoh gambar tersebut adalah cara pencegahan agar motor tidak dapat memasuki 

area pejalan kaki tersebut, contohnya dengan memberikan obyek pemisah. 

Menurut responden 2 jalur pedestrian perlu dibuatkan jalan beton, agar lebih 

nyaman untuk digunakan bagi pejalan kaki. Jalan beton itu juga yang akan 

membedakan jalur bagi pejalan kaki dan yang bukan untuk pejalan kaki. Jika 

jalurnya rata atau sama tingginya dengan jalur kendaraan bermotor, sepeda motor 
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masih bisa masuk ke ruang pejalan kaki. Memang di beberapa bagian jalur pejalan 

kakinya sama tingginya dengan kendaraan bermotor karena tidak bisa dihindari 

bahwa penyelenggara proyek tidak sempat mencari waktu untuk memasang fasilitas 

ruang pejalan kaki di area tertentu, sedangkan jangka waktu selesai proyek sudah 

ditentukan. Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang sudah 

ditentukan. Oleh karena itu untuk memenuhi waktu penyelesaian tersebut harus 

dilakukan pemadatan pekerjaan, dan tidak bisa dipungkiri bahwa keamanan di 

dalam proyek harus diprioritaskan terlebih dahulu dan paling utama. Tetapi untuk 

masalah pedestrian sementara ini, setiap minggu diadakan safety walk atau inspeksi 

lapangan untuk melihat aspek-aspek keamanan yang sudah diaplikasikan di 

lapangan. Dari hasil inspeksi bisa dilihat ketersediaan jalan untuk pejalan kakinya, 

rambu-rambu lalu lintas, rambu peringatan, dan pemasangan lampu-lampunya. Jadi 

menurut responden 2 selama jalur pejalan kakinya masih mau ditinggikan, 

sebaiknya wajib dibuat minimal 5 cm. 

Menurut responden 3 jawabannya bisa perlu dan tidak perlu. Tetapi khusus untuk 

LRT Cawang ini tergantung dari lamanya proyek berlangsung. Responden 3 tidak 

tahu durasi lama pelaksanaan proyek LRT Cawang ini akan berlangsung dan 

mengambil ruang pejalan kaki yang sebelumnya sudah ada (eksisting). Alasan 

responden ini mengaitkannya dengan durasi pelaksanaan proyek adalah karena 

kalau ruang pejalan kaki temporary/sementara yang disediakan hanya dibutuhkan 

dalam hitungan beberapa hari, minggu, atau bulan, mungkin masih bisa untuk tidak 

usah diadakan jalan beton. Selain itu akan ada tambahan pekerjaan jika ingin 

jalannya dicor dan misalnya jalan tersebut belum dicor, masyarakat/pejalan kaki 

harus menunggu jalan tersebut untuk dicor. Padahal pejalan kaki butuh ruang untuk 

berjalan pada saat itu juga. Tapi kalau sifatnya itu memang jangka waktu 

proyeknya bertahun-tahun, proteksinya pun harus dipastikan bahwa orang 

difasilitasi dengan proteksi yang aman dan nyaman. Itu bisa dilakukan dengan 

pemberian jalan beton. Tetapi yang harus dipastikan lagi adalah sebenarnya proyek 

ini akan memakan waktu seberapa lama untuk melihat durasi waktu adanya 

gangguan terhadap orang yang berjalan kaki dan untuk melihat durasi waktu 
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pengadaan jalan betonnya. Setelah kedua hal tersebut teridentifikasi baru bisa 

ditentukan perlu atau tidak perlunya fasilitas jalan beton. 

c.2. Apakah sistem untuk menutupi lubang atau jalan yang rusak di area pejalan kaki 

sudah cukup efektif dan memadai? Jika belum, bagaimana solusi yang dapat 

diberikan agar penutupan lubang dapat lebih efektif? 

(Jawaban yang diharapkan: Efektif atau tidak efektif, dan berikan alasannya) 

 

Responden 1 menjawab bahwa sistem penutup yang dipakai tidak memadai karena 

contoh di dalam gambar menunjukkan salah satu bentuk ketidakpedulian kontraktor 

atau operator yang menangani pekerjaan pembangunan LRT. Kontraktor 

seharusnya bertanggung jawab untuk membuat jalan baru yang dikhususkan untuk 

pejalan kaki dan dapat diakses secara mudah. Kualitas pekerjaan yang buruk akan 

menyebabkan pejalan kaki memiliki keraguan untuk mengakses jalan. Solusi yang 

bisa dilakukan adalah dengan memakai beton atau diaspal kembali. 

Responden 2 beranggapan bahwa sistem penutup yang dipasang di area yang 

sempit ini merupakan langkah sangat darurat yang dilakukan oleh kontraktor. 

Kontraktor langsung memakai material seperti di gambar dengan pemikiran bahwa 

setidaknya orang yang berjalan disitu tidak akan becek apabila ada air di jalur 

tersebut. Jadi sebenarnya idealnya itu harus ditinggikan, jadi kalau misalnya pun 

ada hujan turun airnya tidak akan tergenang. Kalau ditinggikan tidak akan ada 

genangan akibat lubang yang akan menyebabkan ketidaknyamanan kepada pejalan 

kaki. Kalau masalah efektif atau tidaknya itu tergantung, karena keselamatan ini 

harus dilihat dari pola pikir dan sudut pandang yang berbeda. Menurut kontraktor 

sistem penutup ini efektif, tetapi kalau dari sudut pandang pejalan kaki tentunya 

tidak efektif, yang berarti kalau menurut kontraktor bisa memadai, belum tentu 
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memadai menurut masyarakat. Kalau dilihat dari sudut pandang kontraktor, mereka 

akan memikirkan masalah kemajuan/progress proyek yang cepat, penagihan cepat, 

dan keuntungan yang lebih besar. Sebisa mungkin material yang dipakai lebih kecil 

sehingga keuntungannya lebih besar. Jika misalnya membuat peninggian atau 

dilakukan pengecoran untuk jalur pedestrian, mungkin jika dilakukan di awal 

kontraktor tidak akan mau, karena terkadang ada kontraktor yang berpikir kalau 

dicor, material, pekerja, dan uang yang akan dikeluarkan akan lebih banyak. 

Sehingga kontraktor akan memasang penutup seperti yang ada di gambar, dengan 

pemikiran bahwa warga masih bisa berlalu lalang dengan nyaman kalau misalnya 

tidak hujan. Oleh karena itu kembali lagi jika di dalam persyaratannya diatur dan 

ditentukan aspek keamanan dan kenyamanannya seharusnya masalah seperti yang 

ada di dalam gambar tidak akan terjadi. Apabila durasi pekerjaan proyeknya lama 

untuk bekerja di area tersebut, seharusnya jalur pejalan kakinya dilakukan chipping; 

jalan yang rusak digali atau dibongkar untuk diganti menjadi lapisan baru yang 

sama elevasinya; di area-area yang sempit, kemudian baru dicor. Apabila durasi 

pekerjaan hanya dua bulan, tidak apa-apa jika level/ketinggian jalannya sama 

dengan jalan untuk kendaraan bermotor, yang berarti tidak boleh ada elevasi yang 

lebih rendah dibandingkan dengan sekitarnya. Jika ada elevasi yang lebih rendah 

akan menyebabkan genangan. Setelah itu baru dipastikan jika elevasi jalur pejalan 

kakinya sama dengan kendaraan bermotor, harus dipakaikan pembatas yang kuat. 

Responden 3 sejujurnya menganggap bahwa sistem pemasangan penutup lubang 

kurang efektif, tetapi kembali ke prinsip awal ketika kontraktor mengadakan ruang 

pejalan kaki sebesar 45cm, bisa saja upaya tersebut diapresiasi dengan pemikiran 

bahwa sudah bersyukur pihak kontraktor masih mau mengadakan ruang sementara 

bagi pejalan kaki. Tetapi kalau memang ingin optimal; dengan ditambah lebarnya; 

meskipun tidak diganti dengan jalan yang beton dan tetap dipakai kondisi 

eksisting/yang sudah ada, berarti kondisi yang eksisting ini harus diperhatikan 

sesuai dengan standar untuk pejalan kaki. Ruang kendaraan bermotor yang dipakai 

dan kemudian beralih fungsi sementara menjadi ruang pejalan kaki harus 

disesuaikan standarnya dengan kenyamanan atau keamanan pejalan kakinya. Cuma 

kalau misalnya kontraktor sudah tidak mempunyai solusi lain, maka bisa diadakan 
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seadanya dulu dengan pemilihan tutupnya yang memang cenderung tidak mudah 

amblas misalnya kalau dipijak oleh pejalan kaki. Selain itu juga tidak mengganggu 

pengguna ruang berjalan yang menggunakan kursi roda. Jadi solusinya adalah 

dengan memperhatikan pemilihan material penutup, atau perlu adanya perbaikan 

dan perapihan sementara ruang jalannya, misalnya diaspal dulu sementara atau 

ditutup sementara dengan batuan pasir dan material lainnya sehingga menjadi 

perkerasan yang cukup rata dan  halus, dan pekerjaan bisa dilakukan bersamaan 

dengan pekerjaan konstruksi lainnya. Meskipun tidak harus dibeton sepanjang 

mungkin, tapi khusus untuk ruang jalan yang memang rusak, bisa diaspal atau 

dibeton, atau setidak-tidaknya ditutup lubangnya. 

c.3. Bagaimana solusi terkait adanya jalur pejalan kaki yang rusak atau lubang yang 

menyebabkan genangan (seperti pada gambar), terutama jika pembuatan jalan beton 

tidak dilakukan? 

 

 

Responden 1 sudah mengatakan bahwa jalan yang rusak seharusnya diaspal. Jalur 

pejalan kaki yang rusak dan berlubang tersebut kemungkinan disebabkan karena 

memang sejak awal jalan tersebut sudah rusak dan dibiarkan saja. Selain itu jalan 

rusak juga bisa dikarenakan pada saat pengaspalan ulang, material aspal yang 

dipakai kurang baik kualitasnya atau material yang dipakai hanya kerikil saja 

sehingga menyebabkan jalan menjadi tergerus ketika terkena hujan. Tidak adanya 

pelaksanaan monitoring/pengawasan pada saat pelaksanaan pekerjaan pengaspalan 

juga bisa menjadi salah satu penyebab jalan tersebut rusak. Jika memang ingin 

kualitas jalan yang disediakan lebih baik, dengan biaya yang tidak mahal, dan 
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metode pekerjaan yang lebih mudah, alternatif yang dapat digunakan adalah 

penggunaan aspal. Monitoring atau pengawasan pekerjaan pengaspalan juga harus 

dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan tidak sembarangan. 

Responden 2 menjawab seharusnya jika sudah terbentuk genangan seperti itu 

seharusnya langsung ditimbun saja dengan alternatif seperti pemakaian plat besi. 

Tapi memang disebutkan dari awal bahwa kontraktor harus menyediakan 

peninggian. Misalnya area pedestrian ditinggikan 20cm dengan diisi tanah dan 

dilapisi semen, dipasang kanstin dan dicat, serta disini tidak perlu pembatas yang 

kuat karena pengendara akan kesulitan ke area pejalan kaki. 

Responden 3 sudah menjawab solusinya pada pada pertanyaan c.2 bahwa jika ada 

lubang, bisa ditutup dengan penutup yang tidak mudah rusak ketika dipijak oleh 

pejalan kaki atau jika jalannya rusak dan pembuatan jalan beton tidak dilakukan 

maka alternatif pengaspalan bisa digunakan. 

g. Overhead protection sementara 

d.1. Apakah perlu dipasang overhead protection atau pelindung sementara di bagian 

atas jalur pedestrian sementara (seperti pada gambar) tersebut? Jika perlu, 

bagaimana solusi bagi overhead protection yang efektif untuk dipasang nantinya? 

(Jawaban yang diharapkan: perlu atau tidak perlu, dan berikan alasan dari masing-

masing jawaban.) 
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Responden 1 menganggap bahwa penyediaan overhead protection termasuk dalam 

kategori kenyamanan (comfort) bagi pejalan kaki. Dengan adanya overhead 

protection, pejalan kaki akan lebih nyaman untuk berjalan, tetapi  bukan suatu 

kewajiban untuk disediakan. Menurut responden 1, hal yang justru diperlukan 

adalah penyediaan akses ruang untuk pejalan kaki. Sebenarnya tidak masalah jika 

memang ingin ditambahkan overhead protection apabila ada biaya yang berlebih, 

tetapi fasilitas tersebut bukan obyek yang diperlukan. 

Responden 2 memberikan solusi berdasarkan kasus yang sudah ada sebelumnya 

diterapkan pada proyek MRT Jakarta di daerah sisingamangaraja yang situasinya 

mirip dengan yang ada dalam contoh gambar. Hanya saja ada beberapa tambahan 

fasilitas pendukung pada jalur sementara yang disediakan sekaligus, terutama 

dengan adanya pemasangan overhead protection, seperti adanya pemasangan karet 

atau busa di bagian ujung-ujung overhead protection. Objek yang lembut seperti 

karet atau busa dipasang sebagai penanggulangan apabila ada pejalan kaki yang 

kepalanya terbentur karena tinggi pejalan kaki yang hampir mencapai overhead 

protection tersebut. Selain itu juga perlu dipasang safety net/jaring-jaring 

keselamatan di langit-langit yang berlubang untuk mencegah agar masyarakat di 

bawah tidak terkena barang konstruksi secara langsung. Penyelenggara proyek juga 

perlu memastikan bahwa ada lampu yang menerangi bagian dalam area pejalan 

kaki, dan wajib dipasangkan rotary lamp di sisi area pedestrian. Rotary lamp ini 

digunakan sebagai penanda bahwa area tersebut merupakan area terpisah untuk 

pejalan kaki. Apabila overhead protection ingin dibuat lengkap dengan pemasangan 

fasilitas pendukungnya seperti yang sudah dijelaskan, ketinggian dari overhead 

protection tersebut juga harus diperhatikan. Apabila tingginya dibuat berdekatan 

dengan ketinggian orang Indonesia, harus ada pemasangan peredam di atasnya. 

Tetapi sebaiknya hal tersebut dihindari, misalnya dengan pembuatan proteksi 

setinggi 2m, karena peredam tidak perlu dipasang jika proteksinya dibuat tinggi. 

Berdasarkan pengalaman dari responden, tinggi proteksi 1,7m tidak 

direkomendasikan dan tidak pernah dipakai karena minimal yang dipakai adalah 

setinggi 3m. 
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Responden 3 merasa kalau di LRT Cawang tidak semua bagiannya perlu dipasang 

overhead protection, karena meskipun responden memang ingin yang terbaik untuk 

pejalan kaki, tetapi kaitannya adalah adanya masalah efektivitas pengadaan ruang 

sementara untuk pejalan kaki, supaya penyedia ruang/kontraktor tidak kemudian 

mundur karena terlalu banyak persyaratan dan akhirnya memilih untuk tidak 

menyediakan apapun. Perlu diperhatikan juga ruang-ruang yang memang 

membutuhkan maupun tidak membutuhkan fasilitas tersebut. Jadi misalnya kalau 

memang suatu proyek diidentifikasi akan ada pekerjaan yang memang akan 

melintasi bagian ruangan atasnya pejalan kaki berarti overhead protection memang 

dibutuhkan, karena bagaimanapun juga prioritas bagi pejalan kaki harus diberikan. 

Tapi kalau memang tidak ada pekerjaan di atas, yang akan atau memiliki potensi 

untuk mencederai pejalan kaki, tidak dipasang pun tidak masalah. Responden 3 

kurang paham mengenai standar atau SNI atau peraturan untuk overhead 

protection, tetapi masalah kebutuhan ini tergantung dari proyek dan lokasinya. Jadi 

penjelasan spesifik terkait lokasi sebenarnya, kebutuhan panjangnya, kemudian 

penyesuaian lebar overhead protection dengan dimensi lebar ruang pejalan kakinya 

harus jelas. Sehingga ketika dipasang ukuran overhead protectionnya akan sesuai; 

tidak terpasang hanya separuh dari lebar ruang pejalan kaki yang tersedia ataupun 

melebihi dimensi ruang yang seharusnya disediakan;. 

h. Pemasangan pembatas pemisah jalur sementara pejalan kaki dengan area 

pekerjaan konstruksi 

e.1. Apakah pemasangan pembatas yang memisahkan antara jalur pejalan kaki dengan 

area pekerjaan konstruksi sudah aman, baik dari segi pemasangan maupun jenis 

material yang digunakan? Jika belum, apakah solusi yang dapat diberikan mengenai 

pemasangan pembatas pemisah yang efektif? 

(Jawaban yang diharapkan: aman dan tidak aman, dan berikan alasannya)  
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Responden 1 beranggapan bahwa pemasangan pembatas yang membatasi proyek 

dengan area pejalan kaki pada gambar yang kedua sudah lebih layak karena 

pemasangannya sudah lurus dan terlihat lebih kokoh dibandingkan dengan 

pembatas yang pertama. Hal yang ditakutkan adalah ketika kualitas material 

alumunium yang dipakai; sesuai dengan yang di dalam gambar 1; kurang bagus 

akan menyebabkan pembatas tumbang atau kurang kokoh. Kontraktor dianggap 

sudah memikirkan ketahanan dari pembatas yang kedua. Jika dilihat dari segi 

material penggunaan pembatas sudah tidak ada masalah, namun hal yang perlu 

dipermasalahkan adalah dari segi pemasangannya. Ketersediaan akan adanya SOP 

untuk pemasangan pembatas ini perlu dipertanyakan. Jika tidak ada SOP berarti 

kontraktor hanya bekerja secara sembarangan dengan menganggap bahwa yang 

terpenting adalah pembatas sudah terpasang tanpa melihat kualitasnya. Apabila 

memang SOP terkait pemasangan pembatas sudah dibuat, tetapi masih ada 

kejanggalan pada hasil pekerjaan maka kontraktor perlu dipertanyakan kinerjanya, 

yang kemungkinan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP. Di dalam 

SOP dijelaskan material yang digunakan dan metode pemasangan yang seharusnya 

dilakukan. Responden 1 juga menambahkan bahwa pada gambar pembatas kedua 

pemasangan pembatas alumunium seharusnya sejajar dengan penopang beton di 

bawahnya karena ketidaksejajaran akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi 

pejalan kaki. 

Responden 2 mengungkapkan bahwa pagar pembatas proyek harus lurus, tidak bisa 

dipasang seperti pada gambar yang pertama. Jika ditemukan seperti gambar 

pertama maka pengawas akan menyuruh kontraktor untuk dibongkar dan diganti, 

karena pemasangan seperti itu tidak aman. Kalau untuk jenis material pembatasnya 

tidak ada masalah. Material apapun yang dipakai dilihat dari fungsinya. Tetapi 

biasanya kalau pembatas yang dipakai seperti yang gambar pertama maka jika 

dilihat dari sisi bagian dalam proyek akan seperti pada gambar alternatif pembatas 

pagar proyek. Kemudian bagian bawah pembatas akan diberi pemberat. Selain itu 

ada alternatif pemasangan pembatas yang di bagian belakangnya dipasangi tiang 
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dan pembatas tersebut ditanam agar menjadi lebih kuat. Berdasarkan pengalaman 

yang dipakai di proyek MRT adalah kombinasi antara kedua alternatif seperti pada 

gambar alternatif. Jadi masih ada pemberatnya apabila pembatasnya tidak kuat. 

Adanya pilihan pembatas 1 dan 2 karena bergantung akan area pekerjaannya. 

Pemasangan pembatas proyek ini akan memakan area kerja proyek. Penyebab 

pembatas proyek seperti di gambar pertama bisa terlihat goyah, goyang, atau 

melendut karena ada bagian pembatas yang tidak kuat, yang jika didorong di bagian 

titik lemahnya memiliki potensi untuk roboh. Pemasangan pembatas proyek di 

gambar kedua juga tidak bagus karena ujung pembatas yang terlihat berlebih, yang 

seharusnya dipotong, dan kalau misalnya ada celah akibat hasil pemotongan harus 

diberikan papan untuk menutupi celah tersebut karena pekerjaan di dalam proyek 

tidak boleh terlihat. Jadi tidak boleh ada toleransi untuk pemasangan pagar 

pembatas proyek. Pagar pembatas harus dipasang tegak, lurus, tidak boleh goyang 

dan bagus, karena di pagar tersebut terkadang ditempeli dengan sticker proyek. 

Selain itu pagar pembatas proyek tidak diperbolehkan ada graffiti dan segala bentuk 

coret-coretan atau sticker-sticker titipan, yang berarti pagar harus bersih dan 

warnanya tidak boleh pudar karena hal tersebut sudah diatur di dalam kontrak. 

Responden menganggap sebisa mungkin tidak boleh ada pagar pembatas proyek 

yang terbuka, karena pagar yang terbuat dari seng juga terkadang bisa membuat 

orang cedera atau lecet sehingga muncul aspek ketidakamanan. Pagar proyek wajib 

tertutup dan dipasang secara lurus. Apabila ditemukan adanya masalah akibat pagar 

proyek di sepanjang area konstruksi, kontraktor akan langsung diinvestigasi, pagar 

harus langsung diganti pada saat itu juga, dan esok harinya akan diadakan meeting. 

Berdasarkan pengalaman dari proyek MRT Jakarta, pemasangan pagar memang 

harus ketat karena pagar dianggap sebagai citra dan ciri khas dari proyek itu sendiri. 

Responden 2 menganggap bahwa orang-orang memandang proyek konstruksi 

pertama kali dari pagar. Apabila dilihat pagarnya pemasangannya tidak sesuai, 

orang akan menganggap pihak penyelenggara proyek tidak serius dalam 

mengerjakan proyek. Sticker proyek yang ditempel di pagar pembatas proyek juga 

harus bersih, karena sticker tersebut membantu menjelaskan nama proyek 

konstruksi yang sedang berlangsung, serta menunjukkan nama pihak-pihak yang 
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ikut terlibat dalam menyelenggarakan proyek tersebut; mulai dari pemilik proyek, 

kontraktor, atau konsultan; kepada masyarakat.  

 

Responden 3 mengakui bahwa beliau belum pernah mengetahui adanya masalah 

karena pemasangan pembatasan dari proyek ke ruang pejalan kaki, tetapi yang 

seringkali didengar oleh responden dan menjadi masalah adalah tidak adanya 

pembatas dari proyek ke ruang pejalan kaki. Responden 3 beranggapan bahwa 

kalau pekerjaan proyek konstruksi besar seperti MRT dan LRT, akan ada batas 

yang jelas antara ruang konstruksi dengan ruang untuk pengalihan pejalan kaki 

sementara. Tapi untuk pekerjaan seperti pekerjaan proyek konstruksi trotoar, 

terkadang pembatas pekerjaan malah tidak terpasang, yang tentunya akan 

menambah risiko buat pejalan kaki. Sejauh ini karena responden 3 belum pernah 

mendengar bahwa dari pemasangan pembatas area konstruksi dapat timbul adanya 

masalah, responden menganggap tidak ada masalah dan baik-baik saja terkait 

adanya pemasangan pembatas tersebut. Justru kalau tidak dipasang bisa saja akan 

menimbulkan masalah. Namun jika pemasangannya tidak rapi, perlu diperhatikan 

masalah terkait pemikiran mengenai pemasangan fasilitas yang seadanya oleh 

kontraktor. Selain itu, SOP untuk pengalihan ruang pejalan kaki sementara itu 

belum ada, sehingga standar terkait pengalihan sementara, termasuk perapihan atau 

jenis material pembatas yang digunakan seharusnya bisa ditambahkan ke dalam 

SOP atau aturan tersebut jika ingin dibuat. 

i. Material-material konstruksi yang tergeletak di jalur sementara pejalan kaki 
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f.1. Apakah material-material konstruksi yang tergeletak di jalur sementara pejalan kaki 

dapat membahayakan pejalan kaki yang melewati jalur tersebut? 

(Jawaban yang diharapkan: bahaya atau tidak bahaya, dan berikan alasannya) 

 

Responden 1 mengatakan bahwa penempatan material di area pejalan kaki tersebut 

menghambat aksesibilitas pejalan kaki. Kenyamanan (comfort) pejalan kaki akan 

terganggu, karena pejalan kaki bisa tersandung dan akses bagi pejalan kaki menjadi 

berkurang. Kalau dari sisi penempatannya memang berbahaya terutama di malam 

hari. Di siang hari tidak terlalu berbahaya bagi pejalan kaki, namun dampaknya 

akan berpengaruh pada kenyamanan aksesibilitas pejalan kaki. 

Responden 2 tidak memperbolehkan adanya material yang tergeletak di area 

pejalan kaki, karena menurut beliau jalur tersebut harus bersih. Material tersebut 

akan membahayakan pejalan kaki, terutama di malam hari, ditambah dengan tidak 

adanya lampu. Kalaupun ini material yang tidak bisa dihindarkan atau belum dan 

masih menunggu waktu sampai diangkut misalnya, harus diberikan semacam 

penjelasan, pengumuman atau keterangan yang menjelaskan alasan material 

tersebut ditaruh di area tersebut. Biasanya material-material seperti yang di dalam 

gambar adalah material sementara yang masih menunggu untuk diangkut. Tetapi 

tetap saja material tersebut harusnya diletakkan di dalam proyek. 

Responden 3 menjawab bahwa ketimbang membahayakan, material yang tergeletak 

di area pedestrian sementara tersebut akan membuat pejalan kaki merasa tidak 
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nyaman, dan mempersulit berjalan kaki di ruang tersebut, karena jika dilihat dari 

foto material, material yang diletakkan bentuknya lebih seperti karung semen atau 

pasir yang diletakkan di bawah, bukan material yang berukuran besar dan dapat 

berpotensi untuk tumbang. 

j. Masalah kendaraan bermotor dan alat-alat berat konstruksi yang berada di 

jalur pejalan kaki sementara 

g.1. Bagaimana solusi yang dapat diberikan terkait adanya alat berat yang terparkir di 

area pejalan kaki (seperti pada gambar)? 

 

Menurut responden 1, seharusnya alat ditaruh sesuai dengan gambar di bawah 

sehingga akses pejalan kaki tetap tersedia pada tempat yang sudah ditentukan sejak 

awal.  Tetapi jika memang kontraktor tetap ingin memarkirkan alat beratnya di area 

yang seharusnya menjadi ruang pejalan kaki, maka kontraktor perlu memberikan 

fasilitas ruang baru bagi pejalan kaki dengan menambah lebar ruang ke area yang 

seharusnya menjadi area jalan untuk kendaraan bermotor. Permasalahan yang 

dihadapi adalah jika penambahan ruang pejalan kaki tersebut bisa memungkinkan 

atau tidak. Jika memang tidak memungkinkan seharusnya penempatan alat beratnya 

dilaksanakan sesuai dengan solusi dalam gambar atau ditaruh di tempat-tempat 

yang belum dilakukan pembangunan, karena akses pejalan kaki tetap harus ada. 

Alat-alat berat bisa ditaruh di area pejalan kaki pada malam hari ketika volume 

pejalan kaki yang melewati daerah tersebut sangat sedikit. Pada siang hari, 
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kontraktor perlu menaruh alat berat di tempat-tempat yang tidak mengurangi 

aksesibilitas pejalan kaki. 

 

 

Responden 2 memberikan solusi bahwa seharusnya diberikan pembatas menerus 

lagi di sebelah pembatas yang ada, agar pejalan kaki bisa berjalan di area tersebut. 

Pejalan kaki juga harus diberitahu arah untuk area berjalan kakinya. Harus ada 

papan peringatan atau plang yang bisa dibawa kemana saja apabila ada alat berat 

yang terparkir. Selain MCB untuk pembatas sekaligus untuk menyediakan ruang 

pejalan kaki dan papan peringatan, flagman yang bertugas untuk mengatur lalu 

lintas pejalan kaki yang lewat juga harus ada. Ataupun kalau misalnya hanya ingin 

diberikan satu pembatas yang menerus di bagian luarnya, ruangnya harus 

dilebarkan karena jika diperhatikan berdasarkan dengan yang digambar ruangnya 

terlalu berhimpit dengan alat beratnya, dan papan peringatannya harus dipasang di 

awal jalur agar lebih jelas terlihat. Meskipun akan menimbulkan ketidaknyamanan 

karena berdekatan dengan alat berat, akan ada flagman yang selain mengatur 

pergerakan alat berat dan mengawasi operatornya. Jadi misalnya akan ada 

pekerjaan lifting oleh alat berat, akan ada yang namanya zona bahaya berdasarkan 

diameter area pekerjaan yang tercantum di dalam metode pekerjaan. Diameter area 

pekerjaan itu tidak boleh dimasuki oleh orang luar, kecuali oleh orang-orang yang 
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sangat dibutuhkan seperti flagman, operator, supervisor, dan orang-orang yang 

sudah mengerti pekejaan itu sendiri. Bahkan jika diameter area pekerjaan melewati 

area kendaraan bermotor, kendaraan harus berhenti dahulu. Meskipun terkadang 

kasus seperti ini kurang diperhatikan. Meskipun kondisi alat beratnya sedang 

berhenti dan tidak ada pekerjaan, papan peringatan harus tetap ada atau diberikan 

pembatas lagi di bagian luarnya. 

Terkait dengan kendaraan untuk konstruksi yang terparkir, responden 3 berharap 

bahwa alat berat bisa diparkirkan di ruang khusus. Oleh karena itu kontraktor wajib 

menyediakan ruang parkir khusus untuk kendaraan beratnya, atau solusi yang 

kedua yang bisa diberikan adalah pemilihan dan pengaturan waktu yang 

diperbolehkan untuk pemakaian ruang pejalan kaki tersebut. Jadi seandainya pun 

kontraktor harus terpaksa parkir di ruang yang mereka sediakan untuk pejalan kaki, 

itu seharusnya hanya boleh pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada jam 22.00 ke 

atas, ketika pejalan kaki sudah sedikit atau bahkan tidak ada orang yang berjalan 

kaki. Kemudian seharusnya alat berat sudah tidak diperbolehkan untuk berada di 

area pengalihan jalan sementara pejalan kaki pada waktu tertentu dikarenakan pada 

jam tersebut sudah mulai ada orang yang berjalan kaki. Apabila kontraktor tetap 

memilih untuk memarkirkan alat berat di area tersebut, mereka harus memperlebar 

pengalihan jalan untuk pejalan kakinya lagi. Kontraktor tinggal memilih dari ketiga 

alternatif tersebut. 

g.2. Bagaimana solusi yang dapat diberikan terkait adanya kendaraan bermotor yang 

terparkir atau secara sembarangan memasuki area pejalan kaki (seperti pada 
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gambar)?  

Responden 1 mengatakan bahwa meskipun pembatas yang dipakai bukan pembatas 

beton, pembatas yang berbahan plastik pun harus dipasang secara menerus 

sehingga tidak memungkinkan kendaraan bermotor itu berhenti di area yang pejalan 

kaki. Kendaraan bermotor bisa secara sembarangan memasuki area pejalan kaki; 

seperti yang ditunjukkan di dalam gambar; karena meskipun secara kasat mata 

dibatasi, tetapi karena tidak ada batas yang jelas antara area pejalan kaki dengan 

kendaraan bermotor. Pemakaian pembatas beton atau plastik yang bisa dipindah-

pindahkan serta dipasang secara menerus lebih bagus dibandingkan pemakaian 

cone jalan. Solusi agar sepeda motor tidak bisa memasuki ruang pejalan kaki adalah 

dengan memberikan peninggian jalan setinggi 18cm, karena motor tetap bisa 

memasuki area pedestrian jika hanya diberikan jalan beton saja di bagian ruang 

pejalan kaki. Alternatif pemasangan bollard juga bisa digunakan tetapi akan 

menambah biaya yang lumayan besar. 

Responden 2 mengatakan bahwa jika pembatas dipasang seperti di dalam gambar, 

pengendara kendaraan bermotor bisa bebas masuk ke dalam area pejalan kaki. 

Seharusnya dipakai pembatas plastik yang sebisa mungkin harus diisi dengan pasir 

atau MCB, dan dipasang secara berjejer sehingga kendaraan tidak bisa masuk ke 

area tersebut. Area pejalan kaki diwajibkan ada pembatas jalan antara pengendara 

dengan pejalan kaki. 

Responden 3 mengatakan bahwa kasus di foto kemungkinan terjadi dapat terjadi 

kalau pembatasnya tidak menerus, sehingga sepeda motor akan dengan mudahnya 

keluar masuk ke area pengalihan sementara untuk pejalan kaki. Pengguna sepeda 

motor akan keluar dari area pejalan kaki apabila dia merasa jalur untuk kendaraan 

bermotor sudah lancar dan akan masuk menempati area pejalan kaki apabila jalur 

kendaraan bermotor tidak lancar/macet. Tapi kalau diupayakan untuk proteksi 

pembatas antar pejalan kaki dengan kendaraan bermotornya itu menerus, hal 

tersebut akan meminimalisir kendaraan yang akan masuk ke ruang pejalan kakinya. 

Tapi seandainya pun masih ada, atau meskipun sudah dibuat menerus pembatasnya 

namun masih ada juga kendaraan yang masuk berarti ada kendala pada faktor 

perilaku pengguna kendaraan bermotornya, karena masyarakat di Jakarta sudah 
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membiasakan memberikan kesempatan untuk pengendara kendaraan bermotor 

berkuasa di ruang jalan, jadi perilaku mereka untuk menghargai kondisi atau ruang 

berjalan kaki itu menjadi rendah. Trotoar pada umumnya saja bisa diterobos apalagi 

jalur pengalihan pedestrian yang memiliki ketinggian yang sama dengan badan 

jalan kendaraan. Jadi faktor perilaku itu masih mempengaruhi, bahwa masih ada 

atau banyak kendaraan bermotor yang masuk ke ruang pejalan kaki sementara. Tapi 

kalau mau coba diminimalisir, pembatas yang dibuat harus jelas dan tegas. Tegas 

itu berarti pembatas harus menerus, atau diupayakan dengan pembatas yang keras 

dan berat, sehingga kalau misalnya kendaraan mau masuk, pembatas tidak akan 

mudah digeser atau diterobos. 

k. Penanggulangan polusi suara dan udara 

h.1. Bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk menanggulangi polusi suara dan debu 

yang mengganggu pejalan kaki? Apakah ada standar khusus yang dijadikan sebagai 

acuan untuk penanggulangan dampak lingkungan (seperti polusi udara dan suara) 

yang merugikan masyarakat? 

(Jawaban yang diharapkan: solusi penanggulangan dampak lingkungan (polusi 

udara dan suara) pada masa konstruksi bagi masyarakat umum yang terkena 

dampaknya) 

 

Berdasarkan tanggapan responden 1, dari segi keamanannya (safety) memang 

kurang, karena kalau sedang dilaksanakan pemancangan biasanya akan dipasang 

barriers atau pembatas di sekitar area pekerjaannya. Barriers digunakan sebagai 
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penutup untuk menghindari batu terlempar ke luar area pekerjaan dan sebagai 

penanggulangan polusi debu. Kalau untuk penanggulangan polusi suara / noise 

yang bisa dilakukan adalah pemancangan dilaksanakan pada malam hari, karena 

tidak memungkinkan pemancangan tiang pancang yang tidak menghasilkan suara 

berisik. Sebelum proyek konstruksi dilaksanakan, kontraktor perlu merencanakan 

desain serta mempersiapkan dokumen-dokumen seperti analisa dampak lingkungan 

(AMDAL), manajemen rekayasa lalu lintas, dan apabila ada masalah akuisisi lahan 

diperlukan dokumen land acquisition and re-settlement action claim (LARAC) agar 

dapat disetujui pelaksanaan proyeknya. Di dalam dokumen AMDAL akan 

dijelaskan cara penanggulangan polusi, cara penggunaan barriers, waktu tertentu 

untuk melaksanakan pekerjaan, dan persyaratan lainnya. Jika dilihat dari gambar, 

alasan kontraktor melakukan pemancangan di pagi hari adalah karena adanya 

percepatan pekerjaan dan target penyelesaian pekerjaan pada jangka waktu tertentu, 

sehingga kontraktor perlu melaksanakan pekerjaan selama 24 jam. Pekerjaan bisa 

dilakukan di malam hari apabila kontraktor tidak memiliki target waktu 

penyelesaian pekerjaan yang cepat. 

Responden 2 memberikan solusi bahwa pejalan kaki bisa diberhentikan dulu agar 

tidak terekspos dengan asap yang jatuh. Ada jeda pada saat proses pemancangan 

sedang dilakukan, pada saat pemancangan memiliki jeda berhenti untuk sesaat, 

pejalan kaki bisa dipersilahkan untuk kembali berjalan melewati area tersebut. 

Solusi lainnya adalah dengan memberikan pagar yang lebih tinggi atau jaring-jaring 

keselamatan (safety net), sehingga asap tidak langsung jatuh mengenai pejalan kaki. 

Papan juga perlu dipasang tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa 

sedang dilakukan pekerjaan pemancangan saja tetapi juga harus menjelaskan bahwa 

pekerjaan tersebut untuk kepentingan publik sehingga masyarakat bisa mengerti 

akan adanya gangguan di dalam perjalanan mereka. Responden 2 menanggapi 

bahwa ada batasan untuk suara yang diizinkan di ruang terbuka yaitu sekitar 50dB 

dan ada alat untuk mengukurnya. Jika sudah lewat dari 55dB, wajib diberikan 

semacam peredam untuk mengurangi aspek suaranya itu, atau bisa dengan 

mengganti alat, atau metodenya. Kalau untuk polusi asap, memang sebenarnya tiap 

hari ada asap. Berdasarkan pengalaman dari proyek di MRT, ada pihak ketiga yang 
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bertugas untuk memeriksa semua hal-hal yang berhubungan dengan kadar udara di 

proyek, dan kebetulan di proyek tersebut, setelah diselidiki adanya polusi udara di 

ruang lingkup pejalan kaki, perumahan, atau di luar proyek itu masih aman, kecuali 

di dalam proyek itu sendiri yang memang kadar asapnya sangat tebal. Kalau 

kasusnya seperti di dalam gambar, memang jika dilihat pasti akan ada orang yang 

akan menghirup asapnya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi asap tersebut lebih 

baik memang diberi jaring yang tinggi. Responden 2 juga memberikan pernyataan 

bahwa sebelum pekerjaan proyek dimulai, kontraktor wajib menyerahkan metode 

pekerjaan. Dari metode pekerjaan itu bisa dilihat alat, material dan hal lainnya yang 

dibutuhkan pada saat pekerjaan itu akan dilaksanakan, dan di akhir dokumen 

tersebut ada dokumen yang disebut job safety analysis. Di dalam job safety analysis 

itu akan ada perkiraan potensi-potensi pekerjaan yang akan memberikan kerugian 

bagi kontraktor, pemilik proyek, dan pihak masyarakat. Seharusnya dengan adanya 

dokumen ini, akan  diketahui apabila misalnya ada pekerjaan yang menggunakan 

alat dan adanya perkiraan potensi asap serta potensi lainnya yang tertulis di 

dalamnya. Responden 2 juga mengatakan bahwa sejak awal cara untuk mengelola 

proyek itu tidak semata-mata hanya dengan melihat solusi pada saat pekerjaan 

sedang dilaksanakan di lapangan, karena solusi pada saat sudah di lapangan itu 

langkah terakhir, tetapi persiapan yang harus dilihat. Persiapan seperti material, 

alat, dan personil yang akan digunakan, pergerakan pekerjaan, dan kebutuhan 

lainya itu harus jelas. Selain itu perlu diperhatikan juga waktu pelaksanaannya, 

terutama apabila akan dilaksanakan pada malam hari, dan jika dilakukan di jalan 

umum harus dilihat ukuran jalan yang akan ditempati untuk proyek tersebut. 

Responden 3 agak kesulitan untuk menjawab solusi terkait penanggulangan debu, 

bau ataupun suara di area konstruksi. Menurut responden, kalau perspektifnya ke 

pejalan kaki, masyarakat memang harus memaksakan kepada kontraktor, vendor, 

ataupun penyedia layanan/jasa yang membangun atau melaksanakan proyek untuk 

meminimalisir kemungkinan adanya bau, kemudian sesuatu yang mengganggu 

pernapasan pejalan kaki, dan termasuk suara yang mengganggu pejalan kaki. Tetapi 

di standar yang berlaku di organisasi tempat responden bekerja, hal itu sulit 

dikendalikan dan diatas. Kalau misalnya kaitannya dengan masalah udara panas, 
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responden masih punya strategi untuk mengatasi hal tersebut dan masih bisa 

memberikan solusi. Sehingga untuk memberikan solusi penanganan untuk pejalan 

kaki itu juga agak susah. Solusi pengaturan waktu konstruksi yang dilakukan di atas 

pukul 22.00 sewaktu tidak ada pejalan kaki juga tidak berlaku karena proyek LRT 

merupakan megaproject; proyek yang besar; yang proyeknya sudah ditentukan 

durasi waktunya dan berarti itu harus dicapai dengan pekerjaan yang harus ada 

setiap hari dan satu harinya memiliki durasi pelaksanaan pekerjaan minimal 

sebanyak 20 jam kerja. Berarti kemungkinan untuk menekan polusi udara ataupun 

suara itu agak susah. Kalau misalnya bisingnya itu karena kendaraan, responden 

masih bisa memberikan solusi, tetapi jika bisingnya terkait dengan adanya pejalan 

kaki yang terkena dampak bising tersebut karena areanya pengalihan pedestrian 

berhimpit dengan area konstruksi, responden belum bisa merumuskan strategi 

penanggulangannya. 

h.2. Apakah pembatas yang dipasang untuk menanggulangi polusi debu yang terbuang 

ke area pejalan kaki akibat pekerjaan konstruksi (seperti di dalam gambar) sudah 

cukup efektif? Jika belum, bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk  

menanggulangi adanya polusi debu bagi pejalan kaki? 

(Jawaban yang diharapkan: efektif dan tidak efektif, dan berikan alasannya) 

 

Responden 1 menganggap bahwa sistem penanggulangan polusi yang dipakai tidak 

benar. Seharusnya kalau memang pihak operator peduli lingkungan atau mengikuti 

SOP, sistem pemasangannya tidak hanya di satu area seperti di gambar saja, tetapi 

area pemancangan harus dikelilingi dengan penutup khusus yang memang 
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dikhususkan untuk pengendalian polusi pemancangan agar polusi tidak terkapar ke 

area tertentu. Tetapi kontraktor seringkali tidak ingin memakai penutup yang layak 

karena masalah biaya yang tinggi, sehingga ketika kontraktor ditanyakan oleh 

konsultan pengawas terkait pemasangan penutup, jawaban yang diberikan adalah 

bahwa penutup sudah dipasang, meskipun pada kenyataannya pemasangannya tidak 

layak/seadanya saja dan kontraktor tidak memperhatikan bahwa udara bisa 

terlempar ke daerah lainnya yang tidak dibatasi. Seharusnya jika ada kasus seperti 

ini, masyarakat bisa memberikan laporan terkait masalah tersebut agar bisa 

ditindaklanjuti. Selain itu perlu adanya pengawasan/monitoring oleh konsultan 

pengawas agar hal-hal seperti ini tidak terulang dan pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan SOP. 

Responden 2 menjawab bahwa sistem penanggulangannya kurang cukup. Solusinya 

adalah seharusnya misalnya tinggi pembatas proyek 2m, di atasnya diberi pembatas 

untuk mengatasi polusi asapnya setinggi 2m lagi, sehingga tingginya menjadi 4m 

dari permukaan tanah. Selain itu di bagian titik pemancangan diberi pembatas 

secara memanjang berukuran 5m masing-masing ke arah kiri maupun kanan, 

sehingga pembatas dipasang menerus sepanjang 10m. 

 

Responden 3 mengatakan bahwa area pergerakan debu bukan di satu titik saja. 

Misalnya ada pekerjaan konstruksi yang menghasilkan polusi debu di atas yang 

levelnya lebih tinggi daripada manusia. Ketika debu tersebut akan jatuh, debu tidak 

akan persis jatuh di titik itu juga. Jika ditutupnya hanya di satu titik, sistem 

penutupnya itu dianggap kurang efektif, karena ada faktor udara yang bisa 

membuat debu tersebut tidak jatuh ke titik yang ditutupi, tetapi justru jatuh ke 

ruang yang tak tertutup. Akan lebih bijak kalau misalnya orang/pejalan kaki yang 

akan melewati area yang berdebu tersebut diberikan informasi di ujung ruas jalan 
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sebelum melewati area tersebut, dibandingkan jika kontraktor hanya menutupi di 

satu titik tersebut. Papan informasi akan memberi penjelasan bagi pejalan kaki 

mengenai adanya pekerjaan yang akan mengganggu perjalanan para pejalan kaki 

terkait dengan adanya debu atau kotoran. Sehingga orang bisa melihat informasi 

tersebut, dan pejalan kaki bisa mempersiapkan diri dengan memakai masker, atau 

kontraktor juga bisa menyiapkan masker yang bisa dipakai oleh orang ketika akan 

melewati jalan itu. Mungkin itu akan lebih bijaksana dibandingkan memberi 

penutup di satu titik dan memperkirakan kemungkinan jatuhnya debu di titik 

tersebut, karena debu itu bukan suatu objek yang tidak akan terbawa oleh angin. 
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FORMULIR PEMBIMBINGAN PROYEK AKHIR 

Nama : Zevinsca Jodie 
NIM : 22140011 
Program Studi : Manajemen dan Rekayasa Konstruksi  
Dosen Pembimbing Proyek 
Akhir : Seng Hansen S.T., M.Sc. 
Tema/Judul (Proposal/ 
Proyek Akhir*) : Identifikasi Hazard dan Analisis Dampak 
  Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan 
  Kaki Akibat Pelaksanaan Proyek 
  Konstruksi: Studi Kasus Proyek Light Rail 
  Transit (LRT) Cawang 

NO TANGGAL PEMBAHASAN TANDA TANGAN 
DOSEN MAHASISWA 

 
1 

 
27/02/2018 

 
Rekap hasil pengamatan 

 

 

 

 
2 

 
14/03/2018 

Diskusi pengembangan desain field 
observation, diskusi terkait hasil 
observasi yang telah dilakukan 

 

 

 

 
3 

 
28/03/2018 

Persetujuan hasil final 
pengembangan field 
observation and interview 
technique 

 

 

 

 
4 

 
11/05/2018 

 
Pengumpulan bab 1-3 

 

 

 

 
5 

 
14/05/2018 

Perbaikan bab metodologi, 
pembahasan hail 
pilot interview 

 

 

 

 
6 

 
21/07/2018 

 
Pengumpulan naskah TA 

 

 

 

 
7 

 
23/07/2018 

 
Komentar untuk revisi naskah TA 

 

 

 

 
8 

 
31/07/2018 

 
Pengumpulan naskah TA revisi 

 

 

 

Syarat & Ketentuan: 
Bimbingan proposal proyek akhir dan/atau skripsi dilakukan min. 8 kali pertemuan 
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