DUA TAHUN KEPEMIMPINAN GUBERNUR ANIES BASWEDAN: PEMPROV
DKI JAKARTA DORONG NILAI KESETARAAN MELALUI REVITALISASI
JALUR PEDESTRIAN
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menghadirkan kenyamanan
dan keselamatan bagi seluruh pejalan kaki (pedestrian) di Jakarta dengan
pembangunan dan revitalisasi jalur pedestrian. Pembangunan jalur pedestrian
menjadikan pejalan kaki sebagai arus utama (mainstream), mengedepankan
kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta, mulai dari anak-anak, ibu hamil,
lansia, hingga para penyandang disabilitas. Kesetaraan tersebut tercermin dari
tersedianya ramp (bidang miring), guiding block (paving kuning di trotoar), hingga
pemuatan instalasi dan aktualisasi karya seni di ruang-ruang terbuka yang bisa
dinikmati setiap warga dengan bebas.
Revitalisasi trotoar telah dilakukan sepanjang 134 kilometer sejak 2017 hingga 2019.
Angka ini ditargetkan akan terus meningkat pada tahun 2020, di mana telah disiapkan
revitalisasi trotoar sepanjang 47 kilometer dengan anggaran optimal hingga 1,1 triliun
rupiah.
Salah satu hasil revitalisasi trotoar yang dijadikan percontohan adalah trotoar di Jalan
Sudirman - MH. Thamrin yang direvitalisasi pada 2017-2018. Jalur pedestrian tersebut
sudah didesain ramah bagi para penyandang disabilitas, termasuk adanya pelican
crossing antar trotoar di sisi barat dan timur.
Revitalisasi trotoar di tahun ini diperluas ke lima wilayah kota administrasi di DKI
Jakarta. Sebanyak 51 lokasi jalan di seluruh wilayah Jakarta yang mengalami
revitalisasi trotoar dengan total anggaran sekitar 327 miliar rupiah, antara lain di Jalan
KH. Wahid Hasyim dan Sudirman-Thamrin (Jakarta Pusat), Jalan Sisingamangaraja
hingga Jalan Fatmawati (Jakarta Selatan), Kawasan Velodrome (Jakarta Timur), Jalan
Daan Mogot (Jakarta Barat), Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Pluit Selatan Raya (Jakarta
Utara).
Setidaknya, terdapat 10 titik lokasi trotoar yang telah dan sedang direvitalisasi hingga
akhir tahun 2019. Yaitu, trotoar di Jalan Dr Satrio, trotoar di Jalan Otto Iskandardinata,
trotoar di Jalan Matraman Raya, trotoar di Jalan Pangeran Diponegoro, trotoar di Jalan
Kramat Raya dan jalan Salemba Raya, trotoar di Jalan Cikini Raya, trotoar di Jalan
Latumenten, trotoar di Jalan Danau Sunter Utara, trotoar di Jalan Yos Sudarso, dan
trotoar di Jalan Kemang Raya.
Kawasan yang juga menjadi sorotan penting revitalisasi pada tahun ini adalah trotoar
Cikini dan trotoar Kemang. Di trotoar Cikini, jalur sepanjang 10 kilometer ini akan
diperlebar, dari semula hanya 3 meter menjadi 4,5-6 meter. Yaitu, 1,5 meter untuk
pejalan kaki; 1,5 meter untuk penyandang disabilitas; 1,5 meter untuk street furniture;
0,5 sampai 1 meter untuk amenities (perlengkapan penunjang).
Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah Dinas
Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Riri Asnita, menyebut kawasan Cikini merupakan
koridor seni, kreasi, budaya, dan tempat berkumpulnya para komunitas di Jakarta.

Sehingga, penataan trotoar Cikini turut menghadirkan kembali Jakarta sebagai Kota
Seni, di mana sarana dan prasarana publik di dalamnya menunjang untuk hal tersebut.
Sementara itu, revitalisasi trotoar Kemang, trotoar sepanjang kurang lebih 3,3
kilometer tersebut diperlebar dari 1,5 – 2 meter menjadi 3 – 4 meter. Dalam rangka
untuk menghadirkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat serta pelaku
usaha, dalam revitalisasi trotoar Kemang ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama
dengan para pemilik gedung hotel maupun restoran yang terdampak. Hasil dari
kolaborasi ini melahirkan kesepakatan bahwa revitalisasi trotoar di Kemang
menerapkan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ).
Kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha tersebut menjadikan satu lajur di
kawasan Jalan Kemang Raya dipotong untuk dibangun fasilitas publik berupa trotoar.
Dengan adanya kemudahan dalam kolaborasi ini, revitalisasi yang telah dimula sejak
Mei 2019 tersebut ditargetkan selesai tepat waktu pada Bulan Desember 2019.
Revitalisasi trotoar ini juga dimaksudkan untuk integrasi transportasi umum di DKI
Jakarta. Integrasi antara trotoar dengan moda transportasi ini juga sejalan dengan
Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 untuk mengendalikan kualitas udara
Jakarta. Warga Jakarta didorong untuk lebih mengutamakan aktivitas berjalan dan
menggunakan transportasi umum, baik dari dan menuju tempat kerja maupun saat
berwisata.
Pejalan Kaki, Arus Utama
Salah satu transformasi gagasan mengenai revitalisasi trotoar di Jakarta adalah
menjadikan pejalan kaki sebagai arus utama (mainstream). Gubernur Provinsi DKI
Jakarta, Anies Baswedan, menyebut kaki adalah alat transportasi yang dimiliki hampir
semua warga Jakarta. “Setelah pejalan kaki, kendaraan bebas emisi (sepeda dan
kendaraan listrik), diikuti kendaraan umum serta kendaraan pribadi,” tutur Gubernur
Anies. Perubahan paradigma ini tercermin dari revitalisasi trotoar yang terhubung
dengan koridor bisnis, komersil, pariwisata, hingga transportasi publik dalam kerangka
Transit Oriented Development (TOD).
Wajah baru trotoar Jakarta dimulai dari Jalan Sudirman – MH. Thamrin, dengan lebar
antara 8-12 meter pada 2017-2018. Pelebaran trotoar ini sekaligus mengubah tata
ruang Jalan Sudirman-Thamrin, yaitu dengan cara menghilangkan pembatas jalur
cepat dan lambat. Selain itu, jalur dibagi menjadi lima bagian, yaitu jalur sisi kanan
dikhususkan untuk Transjakarta, tiga lajur untuk kendaraan roda empat, lalu satu jalur
lagi untuk kendaraan roda dua dan bus regular.
Dengan menghadirkan pejalan kaki sebagai gagasan utama, menjadikan trotoar ini
sangat nyaman untuk dilintasi. Lantai terbuat dari batu alam, berornamen lurik dan
batik, serta yang terpenting ramah untuk penyandang disabilitas. Selain itu, trotoar
yang dibangun dengan dana kompensasi Kelebihan Lantai Bangunan (KLB) sebesar
360 miliar rupiah ini juga sudah memenuhi standar keamanan, yaitu adanya jalur hijau
antara jalur pedestrian dan jalur kendaraan bermotor.
Revitalisasi trotoar dimulai dari penataan saluran drainase, penyeberangan sebidang,
halte, Penerangan Jalan Umum (PJU), street furniture, hingga vegetasi. Trotoar pun
terintegrasi dengan moda transportasi, sehingga memberikan kenyamanan sekaligus

mendorong warga untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
Transportasi publik yang terintegrasi dengan revitalisasi trotoar adalah Bus
Transjakarta (BRT), Bus Reguler, KRL, dan MRT.
Hadirkan Interaksi Ruang Ketiga
Pembangunan jalur pedestrian ini tidak terbatas pada revitalisasi trotoar semata,
melainkan juga menghadirkan interaksi ruang ketiga (ruang setelah rumah dan
tempat belajar / bekerja). Di Bulan November 2018, Pemprov DKI Jakarta juga
melakukan revitalisasi di tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), yaitu JPO
Bundaran Senayan, JPO Polda Metro Jaya, dan JPO Gelora Bung Karno. Dengan
dilengkapi fasilitas keamanan berupa kamera CCTV dan personil Satpol PP, JPO ini
dibangun bukan sekadar sebagai sarana perjalanan melainkan menjadi pengalaman.
Setiap JPO dibangun dengan desain yang artistik dan cahaya lampu warna-warni,
yang sangat digemari warga sebagi lokasi berswafoto pada malam hari. Desain JPO
dibuat dengan bidang miring (ramp), sehingga pengguna tidak perlu menaiki tangga.
Untuk para ibu hamil, lansia, serta penyandang disabilitas, telah disiapkan fasilitas lift
di kedua belah sisi JPO.
Hal yang tak kalah menarik adalah terbangunnya ekosistem seni dan budaya di jalur
pedestrian. Sejak tahun 2018, para pejalan kaki dimanjakan dengan adanya
penampilan seni dan budaya di empat lokasi, yaitu di Spot Budaya Taman Dukuh Atas,
Stasiun MRT Senayan Pintu 1, Stasiun MRT Dukuh Atas, dan Spot Budaya Bundaran
Senayan, yang dapat dinikmati setiap hari Jumat sore mulai pukul 16.00 hingga 20.00.
Tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta menghadirkan Seni Mural di Terowongan Jalan
Kendal, Jakarta Pusat. Di area yang dibangun dengan menggunakan pendekatan
Transit Oriented Development (TOD) ini, terdapat dua jenis mural, yakni di bagian sisi
utara Terowongan Jalan Kendal dibuat oleh para mahasiswa/i yang berasal dari
Universitas Paramadina. Sedangkan di sisi selatan, terdapat mural karya seniman
internasional bernama Snyder (Berlin) dan Darbotz (Jakarta) sebagai bentuk perayaan
Sister City Jakarta – Berlin, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta, MRT Jakarta,
bersama dengan unsur dari masyarakat, yaitu Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan
iMural.
Pun dengan hadirnya ruang ekspresi seni, budaya, dan olahraga lainnya seperti di
Spot Budaya Taman Dukuh Atas. Di area ini, jalur pedestrian didesain tidak sekadar
untuk hanya menjadi penghijauan dan penyerap polusi di tengah kota, melainkan juga
sebagai sarana edukasi dan pusat budaya interaksi warga. Dilengkapi dengan sarana
olahraga skate board, spot ekspresi seni dan budaya, spot edukasi utilitas kota, dan
anjungan pandang untuk melihat kemajuan kota Jakarta dilihat dari kawasan
Sudirman.
Dengan beragam pembangunan, revitalisasi, hingga perluasan pedestrian di Jakarta
ini diharapkan warga Jakarta dapat lebih membudayakan kembali aktivitas berjalan
kaki dan menggunakan transportasi publik. Sehingga, kualitas udara di Jakarta dapat
lebih terkendali dan dapat kembali bersih untuk generasi mendatang.

