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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Geografi merupakan pencitraan, pelukisan atau deskripsi tentang keadaan bumi. 

Geografi sendiri dalam perkembangannya mengaitkan pendekatan kelingkungan 

dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Hal ini dijabarkan dalam sepuluh 

konsep dasar geografi yang telah diusulkan dalam hasil Seminar dan Lokakarya 

Ikatan Geografi Indonesia (SEMLOK IGI) tahun 1990 berupa konsep lokasi, 

jarak, keterjangkauan, pola/agihan, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, 

interaksi/interdependensi, diferensiasi areal, keterkaitan keruangan. Sepuluh 

konsep tersebut selalu berkaitan dengan berbagai fenomena di muka bumi. 

Geografi sendiri mengutarakannya dalam bentuk fakta geografi yang memusatkan 

perhatian pada fenomena geosfer dalam kaitan hubungan, persebaran, interaksi 

keruangan atau kewilayahan. 

Fakta geografi salah satunya adalah masalah kota yang identik dengan kegiatan 

manusia yang padat dengan hasil budayanya sebagai fenomena geografi. 

Fenomena geografi ini termasuk dalam kajian geografi kota yang membahas 

kepadatan penduduk, ekonomi, dan bentang budayanya. Kecenderungan masalah 

kota timbul akibat pemusatan penduduk dengan aktivitasnya yang padat sehingga 
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timbul corak kehidupan yang heterogen. Corak kehidupan yang heterogen ini 

menimbulkan kebutuhan yang bersifat spasial dan fungsional.  

Masalah spasial kota menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dan nilai 

ruang di kota. Masalah spasial ini menjadi bentuk perhatian dalam cerita ruang 

dan pemanfaatannya yang membuat kajian geografi kota melihat kota sebagai 

bentuk objek studi spasial yang fungsional dari ruang di perkotaan. Salah satu 

contohnya penggunaan fasilitas jalan berupa trotoar di Kota Bandar Lampung. 

Masalah berubah fungsinya trotoar tidak sebagai fasilitas jalan bagi pejalan kaki 

tetapi telah berubah tidak sesuai fungsinya. 

Trotoar adalah salah satu pendukung fasilitas jalan yang termasuk 

disalahfungsikan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 45 ayat (1) 

disebutkan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 

jalan meliputi trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, 

dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat, dan manusia usia lanjut. 

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang terletak pada Daerah Milik Jalan 

(DAMAJA) yang diberi lapisan permukaaan dengan elevasi lebih tinggi dari 

permukaan perkerasan jalan dan umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas 

kendaraan. Berikut fungsi trotoar dalam Perencanaan Trotoar, Departemen 

Pekerjaan Umum (1990) diantaranya: 

- Untuk jalur transportasi bagi pejalan kaki agar selamat dan merasa nyaman 

dalam transportasinya. 
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- Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas baik kendaraan maupun pejalan 

kaki. 

- Untuk memberikan ruang dibawah trotoar sebagai tempat utilitas 

kelengkapan jalan seperti saluran air buangan muka jalan, penempatan rambu 

lalu lintas, dan lain-lain. 

Jadi trotoar merupakan transportasi bagi pejalan kaki untuk mobilitasnya dan 

prasarana jalan yang merupakan pendukung transportasi kendaraan.  

Sesuai DAMAJA syarat trotoar yang baik bagi pejalan kaki adalah 1,8 meter 

sampai 2 meter di luar tempat parkir dan tempat berjualan pedagang serta fasilitas 

publik lainnya yang tidak seharusnya berada di trotoar. Keadaan sesungguhnya, 

trotoar saat ini tidak dengan kriteria baik karena trotoar telah berubah fungsi dari 

yang seharusnya bagi pejalan kaki. Hal ini terlihat dengan keluhan masyarakat 

dengan berubahnya fungsi trotoar yang terjadi di Kota Bandar Lampung dengan 

fakta sebagai berikut: 

1. Masyarakat Kota Bandar Lampung yang menggunakan fasilitas trotoar harus 

turun ke badan jalan dengan risiko terserempet kendaraan bermotor. Berikut 

gambar ilustrasinya: 

 

 

Gambar 1. Pejalan Kaki Turun Ke Badan Jalan 
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2. Keberadaan trotoar di Kota Bandar Lampung terganggu oleh fasilitas publik 

lainnya. Seperti keberadaan rambu lalu lintas dan tiang listrik yang dipasang 

di tengah-tengah trotoar. Padahal sesuai aturan yang benar, rambu-rambu atau 

tiang listrik tersebut harusnya dipasang pada sisi kiri trotoar. Atau, di tempat 

lain dijumpai keberadaan tanaman penghias yang berada di trotoar. Berikut 

gambar ilustrasinya: 

  

Gambar 2. Keberadaan Trotoar Terganggu Fasilitas Publik 

  

3. Trotoar telah beralih fungsi menjadi daerah yang “nyaman” bagi pedagang 

kaki lima. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Direktur Eksekutif Kelompok 

Studi Transportasi Lampung, Hadi Kurniadi “Sekadar diketahui, jalan-jalan 

utama Bandar Lampung, misalnya, sepanjang Rajabasa–Tanjungkarang, Jl. 

Raden Intan, dan Jl. Kartini, trotoarnya tidak layak pakai. Sementara di 

daerah sentra-sentra perdagangan yang ada kini, trotoar telah beralih fungsi 

menjadi daerah yang nyaman bagi pedagang kaki lima” (www.jpnn.com). 

Berikut gambar ilustrasinya: 
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Gambar 3. Trotoar Menjadi Tempat Dagang  

 

4. Sebagai ajang promosi bisnis dengan menggunakan trotoar sebagai area 

atribut periklanan, seperti: bando, baliho, lampu periklanan, dan lainnya. 

Padahal ketua komisi A DPRD Bandar Lampung Wiyadi menjelaskan, trotoar 

merupakan fasilitas umum untuk pejalan kaki. Jika terdapat iklan, maka hak 

dan kenyaman pejalan terampas. Wiyadi menilai, jika trotoar menjadi ajang 

bisnis, maka sudah masuk dalam kategori pelanggaran (Tribun Lampung, 

edisi Kamis, 21 Febuari 2013). Berikut gambar ilustrasinya: 

 

 

Gambar 4. Trotoar Menjadi Tempat Ajang Promosi 

 

5. Timbulnya area parkir dibeberapa titik disepanjang trotoar. Hal ini diperjelas 

dengan pengakuan Tenaga Ahli Bidang Transportasi dan Pembangunan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung I.B. Ilham Malik, bahwa munculnya 

beberapa titik alih fungsi trotoar di Kota Bandar Lampung menjadi dilema 

tersendiri. Kondisi ini, menurutnya tidak terlepas dari volume kendaraan yang 
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terus meningkat. Hingga akhirnya, kondisi ini menuntut areal parkir 

sementara yang mengganggu publik melintas (www.jpnn.com). Berikut 

gambar ilustrasinya: 

 

 

Gambar 5. Trotoar Menjadi Tempat Parkir 

 

6. Terganggunya area trotoar sebagai bagian tempat pemukiman penduduk. 

Berikut gambar ilustrasinya: 

 

 

Gambar 6. Trotoar Menjadi Bagian Area Pemukiman 

 

Hasil wawancara kepada salah satu mahasiswa Universitas Lampung yaitu Agus 

Eka Setiabudi sebagai pengguna rutin trotoar mengemukakan hal sama bahwa 

keadaan trotoar saat ini banyak yang rusak terutama di jalan Z.A. Pagar Alam 

Kota Bandar Lampung. Trotoar banyak digunakan oleh pedagang untuk area 

berdagang dan untuk fasilitas umum seperti tiang, gardu listrik. Belum lagi trotoar 

juga sering digunakan oleh kendaraan bermotor saat kondisi jalan macet atau 
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untuk parkir kendaraan bermotor, sehingga menyebabkan kurang nyaman dalam 

penggunaan trotoar untuk pejalan kaki. Hal ini memberikan resiko besar untuk 

kesalamatan pejalan kaki karena memaksa pejalan kaki untuk menggunakan 

badan jalan yang diperuntukan untuk kendaraan.  

Kebijakan dan wewenang trotoar dipertanggungjawabkan oleh dinas terkait dalam 

tata kelola dan pelaksanaannya sesuai kebijakan daerah pemerintah kota masing-

masing. Secara khusus, trotoar sendiri dalam kebijakannya diwenangkan kepada 

Pemerintah Provinsi dan Kementerian Pekerjaan Umum terutama untuk jalan 

arteri sedang trotoar di jalan lokal menjadi tanggung jawab Suku Dinas Pekerjaan 

Umum. Kondisi trotoar diwenangkan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan.  

Pelanggaran yang terjadi di trotoar merupakan bentuk fenomena geografi dalam 

bahasan geografi kota. Sanksi yang diberikan dalam pelanggaran tidak dapat 

dicanangkan pada penggunaan trotoar. Hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah 

berupa peringatan, teguran dan relokasi di luar area trotoar. Itu semua 

menciptakan permasalahan yang kompleks dalam perkotaan. Artinya, ini adalah 

bentuk penyimpangan spasial di kota yang menyangkut penduduk dan hasil 

budayanya. 

Fokus lokasi penelitian yang diambil adalah jalan Z.A. Pagar Alam Kota Bandar 

Lampung karena merupakan bagian dari jalan nasional dengan mobilitas yang 

padat sekaligus jalan kota. Selain itu juga merupakan bagian kawasan perhatian 

bagi sosialita, pencari kehidupan di jalan, dan lain sebagainya. Salah satunya 

terlihat dari rute jalan yang melintasi pusat pendidikan sehingga memberikan 

kontribusi lebih dalam penggunaan trotoar terutama untuk pejalan kaki. Hal ini 
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memberikan kriteria baru sebagai tempat lahan usaha dan reklame hingga 

penggunaan fasilitas publik. Jadi diindikasikan jalan merupakan jalur ramai untuk 

pejalan kaki dan diidentifikasikan banyak terjadi perubahan fungsi fasilitas publik 

yaitu trotoar bagi pejalan kaki menjadi area usaha, tempat reklame, tiang listrik, 

rambu lalu lintas, dan area parkir. 

Survei awal sebelum penelitian dilakukan dengan melakukan penyisiran trotoar di 

Jalan Z.A. Pagar Alam sepanjang 4,4 Km. Trotoar yang disisir adalah bagian kiri 

dan kanan dengan rute Tanjung Karang – Rajabasa. Penyisiran dilakukan untuk 

mendapatkan jumlah frekuensi dari jenis alih fungsi trotoar yang terjadi. Berikut 

tabel hasil survei jumlah bentuk alih fungsi berdasarkan jenis alih fungsinya: 

Tabel 1. Jenis Alih Fungsi Trotoar di Jalan Z.A. Pagar Alam  

 

No. Jenis Alih Fungsi 
Jumlah Alih Fungsi 

Kiri Kanan Total 

1. Pedagang Kaki Lima 28 28 56 

2. Parkir 9 26 35 

3. Tempat Pemukiman 2 1 3 

4. Atribut Reklame 14 19 33 

5. Rambu Lalu Lintas 21 14 35 

Total 74 88 162 
Sumber: Hasil survei, 29 Mei 2013 

 

Kesimpulan yang dapat dijabarkan dari tabel hasil survei untuk trotoar yang telah 

berubah fungsi adalah: 

1. Jumlah total alih fungsi yang terjadi di sepanjang trotoar sebanyak 162 alih 

fungsi. 

2. Jumlah total alih fungsi yang paling banyak terjadi adalah jenis alih fungsi 

pedagang kaki lima sebanyak 56 alih fungsi yang terjadi. 
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3. Jumlah total alih fungsi yang paling sedikit terjadi adalah jenis alih fungsi 

tempat pemukiman sebanyak 3 alih fungsi yang terjadi. 

Tabel tersebut memberikan informasi tentang jumlah bentuk alih fungsi yang 

paling dominan adalah pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai 

tempat usaha dagangnya. Ini menunjukan bahwa pedagang kaki lima merupakan 

penyumbang terbesar dalam masalah berubah fungsinya trotoar.  

Latar belakang penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang pedagang kaki lima 

dapat berupa keterbatasan modal, lokasi yang dinilai strategis, besarnya laba yang 

didapatkan dengan berjualan di trotoar, jenis dagangannya agar mudah dalam 

menggapai konsumen dan lain sebagainya. Menyikapi hal itu maka penelitian ini 

mengambil judul tentang “Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kaki 

Lima di Jalan Z.A. Pagar Alam Kota Bandar Lampung Tahun 2013”. Penelitian 

bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa trotoar berubah fungsi menjadi tempat 

pedagang kaki lima.  

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini 

adalah trotoar yang ada di Kota Bandar Lampung berubah fungsi menjadi: 

1. Tempat berdagang pedagang kaki lima. 

2. Area parkir. 

3. Area pemasangan atribut reklame. 

4. Sarana pemasangan rambu lalu lintas ataupun sarana publik lainnya. 

5. Bagian area pemukiman. 
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C. Batasan Masalah 

 

 

Masalah penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang ada dalam penelitian 

dibatasi pada trotoar yang ada di sepanjang jalan Z.A. Pagar Alam Kota Bandar 

Lampung yang telah berubah fungsi menjadi tempat berdagang pedagang kaki 

lima. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah penelitian berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan 

adalah bagaimana alih fungsi trotoar menjadi tempat pedagang kaki lima yang 

terjadi di jalan Z.A. Pagar Alam Kota Bandar Lampung dengan indikator sebagai 

berikut: 

1. Apakah pedagang kaki lima menggunakan trotoar karena tidak mampu 

menyewa ruko. 

2. Berapakah luas lahan trotoar yang digunakan oleh seluruh pedagang kaki 

lima. 

3. Jenis pedagang kaki lima apakah yang menggunakan lahan trotoar menjadi 

area berdagang. 

4. Apakah lokasi yang strategis menjadi faktor penyebab pedagang kaki lima 

menggunakan trotoar menjadi tempat berdagang pedagang kaki lima. 

5. Kapankah pedagang kaki lima menggunakan trotoar untuk berdagang. 
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E. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah mendiskripsikan 

alih fungsi trotoar menjadi tempat dagang pedagang kaki lima yang terjadi di 

sepanjang jalan Z.A. Pagar Alam Kota Bandar Lampung dengan indikator tujuan 

untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal berikut: 

1. Apakah ketidakmampuan pedagang menyewa ruko menjadi penyebab 

pedagang kaki lima menggunakan trotoar. 

2. Berapa luas lahan yang digunakan pedagang kaki lima dapat mengganggu 

pejalan kaki yang melintas di sepanjang trotoar. 

3. Jenis pedagang kaki lima apakah yang menggunakan trotoar sebagai area 

berdagang di sepanjang trotoar.  

4. Apakah lokasi yang strategis menjadi faktor penyebab pedagang kaki lima 

menggunakan trotoar menjadi tempat berdagang. 

5. Kapan saja waktu yang digunakan pedagang kaki lima untuk melaksanakan 

kegiatan berdagang di trotoar. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Sebagai sarana penerapanan ilmu geografi yang diperoleh selama perkuliahan 

di Perguruan Tinggi Universitas Lampung. 
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3. Sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan meneliti masalah lain yang 

relevan atau untuk para peneliti yang ingin mengadakan pengembangan lebih 

lanjut. 

4. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran mengenai alih fungsi 

trotoar di Kota Bandar Lampung. 

5. Sebagai salah satu suplemen pembelajaran geografi yaitu materi interaksi 

spasial kota dan desa bagi pembelajaran SMA kelas XII. 

 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah alih fungsi trotoar menjadi tempat 

pedagang kaki lima yang terjadi di sepanjang jalan Z.A. Pagar Alam Kota 

Bandar Lampung.  

2. Ruang lingkup subjek penelitian adalah pedagang kaki lima yang 

menggunakan trotoar di sepanjang jalan Z.A. Pagar Alam Kota Bandar 

Lampung.  

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah sepanjang jalan Z.A. Pagar Alam 

Kota Bandar Lampung. 

4. Ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2013. 

5. Ruang lingkup ilmu pengetahuan penelitian mencakup ilmu geografi kota. 

Menurut Bintarto (1989: 36), geografi kota adalah studi menyangkut sistem 

jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang 

tinggi dan diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan 

coraknya yang matrialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. 


