
BAB. IX

TINJAUAN PUSTAKA

Pejalan kaki merupakan salah satu unsur lalu lintas

yang memerlukan fasilitas-fasilitas tertentu demi

keamanan dan kenyamanan, demikian halnya dengan topik
yang sedang dibicarakan dimana kedisiplinan pengemudi dan

Pejalan kaki sangat mempengaruhi efektifitas
pengoperasian sinyal penyeberangan.

Studi mengenai fasilitas penyeberangan pejalan kaki

dan studi tentang keselamatan pejalan kaki yang pernah

dilakukan bergur.a un.uk sengantisipasi komponen pemakai
jalan ("road user") dalam pergerakannya.

Fasilitas penyeberangan adalah suatu fasilitas

pejalan kaki di jalan untuk mengkonsentrasikan pejalan
kaki yang menyeberang. Setiap pejalan kaki yang
menyeberang jalan pada tempat fasilitas penyeberangan ini

memperoler. prioritas beberapa saat untuk berjalan lebih
dahulu.

Fasilitas pejalan kaki berupa :

a. Zebra cross,

adalah tipe fasilitas penyeberangan yang ditandai

dengan garis-garis berwarna putih searah arus

kendaraan dan dibatasi garis melintang lebar jalan.

Zebra cross ditenpatkan di jalan yang jumlah aliran

penyeberangan jalar. relatif rendah sehingga
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Penyeberang ma=?ih m,,^ uS-asrh mudah memperoleh kesempatan yang
a=an untuk menyeberang.

b- Zebra cross dengan lampu kedip,
Pada fasilitas inl pe„yeberang dlp-rbolohl,an
*enyeberang pada saat arus lalu Untas meBberik*n
Kesa.patan yang cukup untuk menyeberang dengan ama^
Se-.rap kendaraan diingatkan untuk menguran31
xecepatan atau berhenti, untuk member! kesempatan
P^a pejalan kaki untuk menyeberang.

Tipe fasiHtas ini dianjurkan ditempatkan bila
keadaan :

Jalan dengan 85% arus lain n *
s lalu Imtas kendaraan

berkecepatan 35 mPh (56 km/jam). M

Jalan di daerah pertokoan yang ramai at-u
terminal dimana arus penyeberang jalan tinggi
dan tens menurus sehingga dapat mendominasi
Penyeberang dan menimbulkan kelambatan bagi
arus kendaraan yang cukup besar.

Jalan dimana kendaraan besar yang lewat cuk-o
banyak (300 kend/jam selama 4jam sibuk). „

Pelican,

acalah Zebra cross yang dilengkapi dengan lan=u
P-gatur bagi Penyeberangan Jaian dan kendaraa-
*>••«. berjalan bagi penyeberang dihasilkan de„g,„
— Kan tombol, pengatur dengan lama periode
oerjalan yang telah ditentukan.
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Fasilitas ini termanfaat bila ditempatkan di jalan

dengan arus penyeberangan yang tinggi.

d. jembatan penyeberangan dan terowongan,

fasilitas ini termanfaat jika ditempatkan di jalan

dengan arus penyeberangan jalan dan kendaraan yang

tinggi, knususnya pada jalan dengan arus kendaraan

berkecepatan tir.ggi.

Dalam pemilihan fasilitas lalu lintas ini perlu

diperhatikan antara hubungan arus penyeberang jalan dan

arus kendaraan dengan kecelakaan rata-rata yang terjadi.

Kecelakaan lalu lintas sudah lama diakui banyak

menyebabkan kematian, di negara industri berfikir mencari

bentuk pada percobaan mengenai masalah lalu lintas yang

tumbuh dengan cepat. Pada saat ini dibanyak negar

tertarik dalam memperbaiki keselamatan yang bersangkutan,
terutama pejalan kaki.

Sejak tahun 1972, "Overseas Unit", TRRL, UK, telah

bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk

menyelesaikan riset mengenai keselamatan di jalan raya,

dengan tujuan memahami masalah kecelakaan di jalan dan

untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang praktis.

Belakangan ini diadakan studi tentang keselamatan pejalan

kaki di jalan raya. Walaupun pekerjaan ini belum lama

dimulai, namun mer.unjukan hasil yang cukup member!

informasi yang berguna serta member! arah perbaikan

pengaturan pejalan kaki di negara berkembang.

a
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Stcdi yang diUkukan oleh -0w„„ ^it" telah
-nunjukan bah„a bah„a keoelakaan yang terjadi di negara
ketiga adalah :

1- sebagian besar menyebabkan kematian dan kerugian,
sebagai contoh perhitungan .ereka hampir 10%
kematian yang dilaporkan, ["•]

2- ban7ak yang tak berharga dengan adanya kejadian ini
Paling sedikit menghabiskan 1% dari GNP per tahun
dari suatu negara, [•«]

3. Perzasalahan serius dalam hal ini adalah
Peroandingan keoelakaan begitu tinggi dibandingkan
dengan negara industri. ft

Sebab data releyan yang tersaji kurang, menyebabkan
kesul.tan untuk membuat perbandingan yang -„„«,- anta.a
t-gkat keselamatan dan ketidakselamatan dari negara „,,„
dan negara berkembang, bagaimanapun Juga studi tenta-.
akibat keoelakaan di Jaian raya pada tahun 1970 sampai
1980, keIatia„ dinegara berkembang dua kali lebih banyak
dan pada negara industri. Kondisi lebih lanjut pada
tahun 1SS0 sampai 19e6, perbedaan yang kontras masih
nyata, tetapi ada rasa untuk optimis bahwa kenaikan Jelas
semakin berkurang di negara ketiga dan negara-negara di
Asean ra-.a-rata menunjukan indikasi peningkatan.
Meskipun Perkembangannya agak menggembirakan, tetapi
-«ih banyak sekali Penyebab terjadinya keoelakaan,
terutama pejalan kaki dimana mereka mewakili sampai 70,
dan keoelakaan di negara berkembang.



Dari keadaan diatas maka perlu adanya perbaikan yang

dibutuhkan demi keselamatan pejalan kaki adalah:

1. penyediaan lajur pejalan kaki yang terpisah dari

lajur lalu lintas kendaraan

2. perbaikan fasilitas jalan setapak

3. perbaikan fasilitas penyeberangan knususnya yang

jauh dari persimpangan

4. kontrol kecepatan rencana

5. penyediaan fasilitas kontrol penjangkau "accss

control" pada jalan didaerah sekitar pemikiman can

pertokoan

6. perbaikan lampu penerangan jalan

Di dalam penulisan analisis pengoperasian sinyal

penyeberangan jalan ini, disusun analisis khusus yang

mengacu pada metode "street corner analysis" can

"crosswalk analysis" yang terdapat dalam HCM 1985.

Pada dasarnya analisis "crosswalk" dan "streed

corner" dihitung untuk menentukan nilai LOS (" Level Of

Service") bagi pejalan kaki maupun penyeberang jalan

berdasarkan ruang-waktu yang tersedia pada pengoperasian

sinyal penyeberangan jalan.

Pewaktuan nyala sinyal bagi pejalan kaki yang

dipakai sebagai dasar analisa LOS mengikuti pewaktuan

sinyal 2 fase pada "intersection". Pejalan kaki

menyeberang pada saat lalu lintas yang searah dengannya

berjalan (hijau).



Analisis "crosswalk" dan "str^H „"<"i screed corner" masing-
masing dilakukan tersendiri -etao-" i, <' -etapx keauanya saling
berkaitan karena nilai toqmlai LOS yang dihasilkan pada
'•crosswalk" dan "5treet „_.. ^^^ ^^
waktu nyala hijau dan merah pada suatu fase. Nyala hijau
menyediakan ruang-waktn ,,„* •

s WdKlu untu.< penvehp-antf t - .f-iiyeoe.ang mela^ui

••crosswalk", sedang nyala merah dibatasi ruang-waktu yang
tersedia bagi sirkulasi pejalan kaki, baik yang „„„„
maupun menunggu untuk menyeberang.

Ruang-waktu yang tersedia s-bag-i hp-ii
"uagfll hasil pengaturan

nyala "traffic ?ie77<?7" -^i u-Unal adalah varlabel yang menentukan
dalam pengukuran LOS. Pada pra.tiknya pengaturan wa^tu
s-yal yangberlaku Pada persinpangan didasarkan pada
keadaan arus lalu lintas -^ -•lintas, sedang,.an analisa pejalan kaki
dan penyeberangan jalan dipe—unakan ,-^ x,

^pe-=una,an untuk meninjau

Kelayakan pewaktuan sinyal yan.sudah ada berdasarkan
kebutuan pejalan kaki.


