
 

 
 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Pengertian Parkir dan Pedestrian 

Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat (1996) yang menyatakan bahwa parkir adalah 

suatu keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang tidak bersifat 

sementara.  Parkir menurut kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Sedangkan Joko Murwono 

(1996) berpendapat, parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yang tidak bersifat sementara dan pengemudi meninggalkan 

kendaraannya termasuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang. 

Pedestrian diartikan sebagai pejalan kakiatau orang yang berjalan kaki, 

sedangkan jalan merupakan media diatas bumi yang memudahkan manusia 

dalam tujuan berjalan, maka pedestrian dalam hal ini memiliki arti 

pergerakan atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat ketempat 

sebagai titik tolak ketempat lain sebagai tujuan dengan menggunakan moda 

jalan kaki.Atau secara harfiah,pedestrian berarti “person walking in the 

street” yang berarti orang yang berjalan dijalan. 
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Fasilitas parkir merupakan suatu bagian yang penting dalam sistem 

transportasi darat.  Kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan baik 

kendaraan pribadi, angkutan penumpang umum, sepeda motor maupun truk 

adalah sangat penting.  Kebutuhan tempat parkir tersebut tergantung dari 

bentuk dan karakteristik masing-masing kendaraan dengan desain dan lokasi 

parkir.  Permasalahan parkir pada dasarnya terjadi apabila jumlah kebutuhan 

parkir lebih besar dari pada kapasitas parkir, sehingga dapat mengganggu 

lalu lintas di sekitar lokasi parkir. 

2.2 Jenis – Jenis Parkir dan Pedestrian 

 

2.2.1   Berdasarkan Penempatan parkir dan pedestrian 

1. Parkir di badan jalan (on street parking) 

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di badan jalan adalah 

fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang 

parkirnya. 

2. Parkir di luar badan jalan (off street parking) 

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di lokasi parkir adalah tata 

guna lahan yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan 

mempunyai pintu pelayanan masuk atau pintu pelayanan keluar 

sebagai tempat mengambil atau menyerahkan karcis sehingga 

dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan dan jangka 

waktu kendaraan parkir yang parkir.  Menurut Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat (1996), untuk mendesain suatu pelataran 
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parkir harus diperhatikan beberapa kriteria penting, yaitu: rencana 

tata guna lahan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, 

kelestarian lingkungan, kemudahan bagi pengguna, tersedianya 

tata guna tanah serta letak jalan akses utama dan daerah yang 

dilayani. 

3. Pedestrian yang terlindung didalam bangunan, misalnya: 

- Jalur pedestrian arah vertikal, yaitu fasilitas jalur pedestrian 

yang menghubungkan lantai bawah dan lantai diatasnya dalam 

bangunan atau gedung bertingkat, seperti tangga, ramps, dan 

sebagainya. 

- Jalur pedestrian arah horizontal, seperti koridor, hall, dan        

sebagainya. 

4. Pedestrian yang terlindung di luar bangunan, misalnya: 

- Arcade, yaitu merupakan selasar yang terbentuk oleh sederetan 

kolom-kolom yang menyangga atap yang berbentuk 

lengkungan-   lengkungan busur dapat merupakan bagian luar 

dari bangunan atau berdiri sendiri. 

- Gallery, yaitu lorong yang lebar, umumnya terdapat pada lantai 

teratas. 

- Covered Walk atau selasar, yaitu merupakan fasilitas pedestrian 

yang pada umumnya terdapat di rumah sakit atau asrama yang 
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menghubungkan bagian bangunan yang satu dengan bangunan 

yang lainnya. 

- Shopping mall, merupakan fasilitas pedestrian yang sangat luas 

yang terletak di dalam bangunan dimana orang berlalu lalang 

sambil berbelanja jalan langsung ditempat itu. 

5. Pedestrian yang tidak terlindung/ terbuka: 

- Trotoir/ sidewalk, yaitu fasilitas jalur pedestrian dengan lantai 

perkerasan yang terletak dikanan-kiri fasilitas jalan kendaraan 

bermotor. 

- Foot path / jalan setapak, yaitu fasilitas jalur pedestrian seperti 

gang - gang dilingkungan permukiman kampung. 

- Pedestrian mall, yaitu jalu rpedestrian yang cukup luas, 

disamping digunakan untuk sirkulasi pejalan kaki juga dapat 

dimanfaatkan untuk  kontak komunikasi atau interaksi sosial. 

- Zebra cross, yaitu fasilitas jalur pedestrian sebagai fasilitas 

untuk menyebrang kendaraan bermotor. 

2.2.2   Berdasarkan Status 

1. Parkir Umum 

Parkir Umum adalah areal parkir yang menggunakan lahan yang 

dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah. 
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2. Parkir Khusus 

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang 

pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga. 

3. Parkir Darurat 

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang 

menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta 

yang terjadi karena kegiatan yang insidentil. 

4. Gedung Parkir 

Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai areal 

parkir yang pengelolannya dikuasai pemerintah daerah atau pihak 

ketiga yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah. 

5. Areal Parkir 

Areal parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir lengkap 

dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan 

pengelolaannya dikuasai Pemerintah Daerah. 

 

2.2.3   Berdasarkan Jenis Kendaraan 

 

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan areal parkir, maka 

parkir dapat dibagi menjadi (Abubakar, 1998) : 

a. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda) 

b. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)  
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a. Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih dan 

bermesin (mobil, taxi, dan lain-lain) 

 

2.3   Pola Parkir di Luar Badan Jalan 

 

Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat, 1996) pola parkir di luar badan jalan dibagi 

menjadi: 

2.3.1   Pola parkir kendaraan satu sisi 

 

1. Membentuk sudut 90º 

Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika 

dibandingkan dengan pola parkir paralel, tetapi kemudahan dan 

kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke 

ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola parkir 

sudut yang lebih kecil dari 90º. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Pola parkir kendaraan satu sisi sudut 90º. 
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2. Membentuk sudut 30º, 45º, 60º 

Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika 

dibandingkan dengan pola parkir paralel, kemudahan dan 

kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar 

ke ruangan parkir lebih besar jika dibandingkan dengan pola 

parkir sudut 90º. 

 

 

 

 

Gambar 2.  Pola parkir kendaraan satu sisi sudut 30º, 45º, 60º. 

2.3.2   Pola Parkir Kendaraan Dua Sisi 

 

Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup 

memadai. 

1. Membentuk sudut 90º 

Arah gerak lalu lintas kendaraan dapat saru arah atau dua arah. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Pola parkir kendaraan dua sisi sudut 90º. 
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2. Membentuk sudut 30º, 45º, 60º 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Pola parkir kendaraan dua sisi sudut 30º, 45º, 60º. 

a. Pola Parkir Pulau 

Pola parkir pulau digunakan apabila ketersediaan ruang cukup 

luas. 

1. Membentuk sudut 90º 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Pola parkir pulau sudut 90º. 

2. Membentuk sudut 45 º 

a). Bentuk tulang ikan tipe A 
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Gambar 6. Pola parkir sudut 45 º tipe A. 

 

b). Bentuk tulang ikan tipe B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 7.  Pola parkir pulau sudut 45º tipe B. 
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c). Bentuk tulang ikan tipe C 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Pola parkir pulau sudut 45º tipe C. 

2.4   Karakteristik Parkir 

Karakteristik parkir berkaitan dengan besarnya jumlah kebutuhan parkir 

yang harus disediakan.  Dalam karakteristik parkir perlu diketahui beberapa 

hal yang bisa digunakan seperti diuraikan berikut ini: 

2.4.1   Akumulasi Parkir 

 

Akumulasi parkir adalah jumlah keseluruhan yang parkir di suatu 

tempat pada waktu tertentu dan dibagi sesuai dengan kategori jenis 

maksud perjalanan.  Dimana integrasi dari akumulasi parkir selama 

periode tertentu menunjukkan beban parkir (jumlah kendaraan 

parkir) dalam satuan jam kendaraan per periode waktu tertentu 

(Hobbs,1979 dalam Rickson C,2014).  

Data akumulasi parkir dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik 

yang memadai, sehingga dapat tergambar akumulasi parkir sesuai 
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dengan kategori maksud perjalanan.  Nilai akumulasi parkir tidak 

sama pada suatu tempat dengan tempat yang lain dari waktu ke 

waktu.  Pada saat tertentu nilai akumulasi parkir melebihi kapasitas 

parkir yang tersedia dan pada saat lain nilainya di bawah kapasitas 

parkir yang tersedia.   

2.4.2   Indeks Parkir 

 

Indeks parkir adalah ukuran lain untuk menyatakan penggunaan 

pelataran parkir yang dinyatakan dalam persentase ruang yang 

ditempati oleh kendaraan parkir. 

Untuk menentukan kebutuhan parkir dapat diketahui dari waktu 

puncak parkir dan indeks parkir.  Waktu puncak parkir memberikan 

gambaran tentang besarnya permintaan parkir pada waktu.  Apabila 

dibandingkan dengan kapasitas normal dapat diketahui seberapa 

besar kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh prasarana parkir yang 

tersedia.  Dengan menggunakan indeks parkir dapat diketahui 

apakah permintaan parkir sebanding atau tidak dengan kapasitas 

yang tersedia.  Jika nilai indeks parkir >100% berarti permintaan 

ruang parkir lebih besar dari kapasitas yang ada.  Jika nilai indeks 

parkir <100% berarti permintaan masih dapat dipenuhi. 

IP =  
  

 
 x 100%........................................................(1) 

Keterangan: 

IP = Indeks Parkir 
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AP = Akumulasi Parkir 

R = Ruang Parkir yang tersedia 

2.4.3   Durasi Parkir 

 

Durasi parkir merupakan waktu yang digunakan oleh kendaraan 

untuk parkir pada suatu tempat yang nilai reratanya dapat bervariasi 

untuk setiap periode tertentu. 

Durasi atau lamanya parkir diperoleh dengan cara mencari selisih 

waktu antara waktu saat kendaraan meninggalkan lokasi parkir dan 

waktu saat kendaraan memasuki pelataran parkir.  

Menurut waktu yang digunakan untuk parkir, maka parkir dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Parkir Waktu Singkat 

Parkir waktu singkat adalah pengendara yang memarkirkan 

kendaraannya (menggunakan ruang parkir) kurang dari satu (1) 

jam dan untuk keperluan belanja. 

2. Parkir Waktu Sedang 

Parkir waktu sedang adalah pengendara yang memarkirkan 

kendaraannya (menggunakan ruang parkir)  antara satu (1) jam 

sampai dengan empat (4) jam dan untuk keperluan berdagang. 

 

 

 



18 
 

3. Parkir Waktu Lama 

Parkir waktu lama adalah pengendara yang memarkikan 

kendaraannya (menggunakan ruang parkir) lebih dari empat (4) 

jam dan biasanya untuk keperluan bekerja. 

Durasi = Ti – To..........................................................(2) 

Keterangan: 

Ti      = waktu kendaraan masuk (jam) 

To = waktu kendaraan keluar (jam) 

2.4.4   Kapasitas Parkir  

 

Kapasitas parkir adalah kemampuan maksimum dari suatu ruang 

parkir dalam menampung kendaraan, dalam hal ini adalah volume 

kendaraan yang memakai fasilitas parkir yang ada. Kendaraan yang 

memakai fasilitas parkir ditinjau dari prosesnya yaitu pada saat 

datang, parkir, dan pergi meninggalkan fasilitas parkir. Tinjauan dari 

hal tersebut akan memberikan besaran kapasitas dari suatu fasilitas 

parkir yang ada.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung kapasitas parkir adalah : 

KP  =  
               

 
     ...................................(3) 

Keterangan: 

KP = Kapasitas parkir (kendaraan/jam) 

S = Jumlah petak parkir (petak) 
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D = Durasi rata-rata parkir (jam/kendaraan) 

 

2.4.5   Tingkat Pergantian Parkir (Parking Turn Over) 

 

Tingkat pergantian parkir adalah suatu angka yang menunjukkan 

tingkat penggunaan ruang parkir yang diperoleh dengan cara 

membagi volume parkir dengan jumlah ruang parkir untuk setiap 

satuan waktu tertentu. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat pergantian parkir 

adalah: 

TR = 
 

 
 ....................................................................(4) 

Keterangan: 

TR    = angka pergantian parkir (kendaraan/petak/jam) 

n = Jumlah total kendaraan pada saat dilaksanakan survey 

    (kendaraan) 

R = Ruang parkir yang tersedia (SRP) 

2.5   Satuan Ruang Parkir (SRP) 

Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat, 1996)  satuan Ruang Parkir (SRP) adalah luas 

efektif untuk memarkir satu kendaraan (mobil penumpang, truk, motor) 

termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.  Untuk menentukan SRP 

didasarkan pada hal berikut: 

 



20 
 

2.5.1   Dimensi Kendaraan Standar 

Dimensi Kendaraan Standar untuk mobil penumpang adalah 5,0 m  x  

2,5 m sedangkan untuk sepeda motor adalah 0,7 m  x  1,75 m. 

2.5.2   Ruang Bebas Kendaraan Parkir 

Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan 

longitudinal atau memanjang kendaraan.  Ruang arah lateral 

diterapkan pada saat posisi pintu kendaraan dibuka, yang diukur dari 

ujung paling luar ke badan kendaraan parkir yang ada di sampingnya.  

Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu 

kendaraan dan kendaraan yang parkir di sampingnya pada saat 

penumpang turun dari kendaraan.  Ruang bebas arah memanjang 

diberikan di depan kendaraan untuk menghindari benturan dengan 

dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang (aisle).  Jarak bebas arah 

lateral diambil sebesar 5 cm dan jarak bebas arah memanjang sebesar 

30 cm. 

2.5.3   Lebar Bukaan Pintu Kendaraan 

Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai 

kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir.  Dalam hal ini, 

karakteristik pengguna kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir 

dipilih sebagai berikut : 

 

 



21 
 

Tabel 1. Lebar Bukaan Pintu Kendaraan 

Jenis Bukaan Pintu Pengguna dan/atau Peruntukan 

Fasilitas Parkir 

Gol 

Pintu depan/belakang 

terbuka tahap awal 

55cm 

 Karyawan/pekerja 

kantor  

 Tamu/pengunjung 

pusat Kegiatan perkantora, 

Perdagangan, Pemerintahan, 

Universitas 

I 

Pintu depan/belakang 

terbuka 
 Pengunjung tempat 

Olahraga,pusat hiburan/rekreasi, 

hotel, pusat perdagangan 

eceran/swalayan, Rumah sakit, 

bioskop. 

II 

Pintu depan terbuka 

penuh dan di tambah 

untuk pergerakan kursi 

roda 

 Orang cacat III 

 

Penentuan satuan ruang parkir (SRP) dibagi atas tiga jenis kendaraan 

seperti pada tabel berikut : 

Tabel 2. Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)  

Jenis Kendaraan Satuan Ruang Parkir (m²) 

a. Mobil Penumpang Golongan I 2,3 x 5,0 

b. Mobil Penumpang golongan II 2,5 x 5,0 

c. Mobil Penumpang Golongan III 3,0 x 5,0 

Bus dan Truk 3,4 x 12,5 

Sepeda Motor 0,75 x 2,0 

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996 

Besar satuan ruang parkir untuk setiap jenis kendaraan adalah sebagai 

berikut: 
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SRP

B O R

L

a1

a2

Bp

Lp

Keterangan :

B = lebar kendaraan R = jarak bebas samping

L = panjang kendaraan Bp = lebar minimum SRP

O = lebar bukaan pintu Lp = panjang minium SRP

a1/a2 = jarak bebas depan/belakang

1. Satuan Ruang Parkir Untuk Mobil Penumpang 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 9.  Satuan Ruang Parkir (SRP) Untuk Mobil Penumpang. 

Keterangan: 

B    = Lebar Total Kendaraan 

O    = Lebar Bukan Pintu 

L    = Panjang Total Kendaraan 

a1, a2 = Jarak Bebas Arah Longitudinal 

R    = Jarak Bebas Arah Lateral 
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Tabel 3. Ukuran Satuan Ruang Parkir Mobil Penumpang (dalam meter) 

  B = 1,70 a1 = 0,10 Bp = B + O + R 

Gol. I O = 0,55 L = 4,70 Lp = L + a1 + a2  

  R = 0,05 a2 = 0,20 Bp = 2,30     Lp = 5,0 

  B = 1,70 a1 = 0,10   

Gol. II O = 0,75 L = 4,70   

  R = 0,05 a2 = 0,20 Bp = 2,50     Lp = 5,0 

  B = 1,70 a1 = 0,10   

Gol. III O = 0,80 L = 4,70   

  R = 0,05 a2 = 0,20 Bp = 3,0     Lp = 5,0 

 

2. Satuan Ruang Parkir untuk Bus atau Truk 

 

    Gambar 10.  Satuan Ruang Parkir (SRP) Untuk Bus atau Truk. 

Keterangan : 

B  : Lebar kendaraan 

L  : Panjang Kendaraan 

O  : Lebar bukaan pintu 

a1, a2 : Jarak bebas depan/belakang 

R  : Jarak bebas samping 

SRPL

a1

a2

Bp

Lp

Keterangan :

B = lebar kendaraan R = jarak bebas samping

L = panjang kendaraan Bp = lebar minimum SRP

O = lebar bukaan pintu Lp = panjang minium SRP

a1/a2 = jarak bebas depan/belakang

B O R
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Bp  : Lebar minimum SRP 

Lp  : Panjang minimum SRP 

 

Tabel 4. Ukuran Satuan Ruang Parkir Bus atau Truk (dalam meter) 

  B = 1,70 a1 = 0,10 Bp = B + O + R 

Kecil O = 0,80 L = 4,70 Lp = L + a1 + a2 

  R = 0,30 a2 = 0,20 Bp = 2,80     Lp = 5,00 

  B = 2,00 a1 = 0,20   

Sedang O = 0,80 L = 8,00   

  R = 0,40 a2 = 0,20 Bp = 3,20    Lp = 8,40 

  B = 2,50 a1 = 0,30   

Besar O = 0,80 L =12,00   

  R = 0,50 a2 = 0,20 Bp = 3,80     Lp = 12,50 

 

3. Satuan Ruang Parkir untuk Sepeda Motor 

 
   Gambar 11.  Satuan Ruang Parkir (SRP) Untuk Sepeda Motor 

 

2.6    Kebutuhan Area Pejalan Kaki (Pedestrian) 

Dalam pengembangan manajemen lalulintas wilayah perkotaan, salah satu 

hal penting yang harus dipertimbangkan adalah penyediaan dan pengaturan 

fasilitas parkir dan fasilitas pejalan kaki. Umumnya di perkotaan kebutuhan 

terhadap ruang parkir cukup besar mengingat kebanyakan penduduk di kota 
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rata-rata mempunyai satu jenis kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda 

2 atau pun kendaraan roda 4.  

Ruang parkir yang besar terutama dibutuhkan pada daerah-daerah 

perkantoran dan perdagangan dikarenakan daerah ini merupakan salah satu 

tarikan dari bangkitan perjalanan. Selain itu fasilitas pejalan kaki yang 

tersedia di perkotaan masih belum memadai dalam arti bahwa area atau 

wilayah bagi pejalan kaki masih minim dan kebanykan dimanfaatkan oleh 

pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan.  

Melihat kondisi ini maka penting kiranya dilakukan penataan ulang terhadap 

fasilitas parkir dan fasilitas pejalan kaki yang ada di wilayah perkotaan. 

 1). Kebutuhan Fasilitas Pejalan Kaki 

Pedoman yang memberikan petunjuk kapan fasilitas pejalan kaki 

diperlukan beserta jenisnya akan disusun berdasarkan: 

• kepadatan kegiatan, 

• hirarki.  

Secara umum fasilitas pejalan kaki dapat digolongkan menjadi 3 yaitu 

fasilitas untuk: 

• menyusuri jalan, 

• memotong atau menyeberang di ruas jalan, 

• menyeberang di persimpangan jalan. 

2). Fasilitas untuk Pejalan Kaki yang Menyusuri Jalan 

Sebagian besar dari jalan-jalan di daerah perkotaan mempunyai volume 

pejalan kaki yang besar dan harus mempunyai trotoar, kecuali apabila 

alternatif-alternatif sistem pengaturan yang lain telah dilakukan untuk 

mengalihkan pejalan kaki agar jauh dari sisi jalan, seperti pada jalan-

jalan tol. 

Pada beberapa daerah yang mempunyai aktivitas yang tinggi, seperti pada 

jalan-jalan pusat pertokoan/bisnis dan pasar, maka suatu pertimbangan 

harus diberikan untuk melarang kendaraan-kendaraan memasuki daerah 
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tersebut akan membuat suatu daerah khusus pejalan kaki (pedestrian 

precints). Perlu tidaknya trotoar ditentukan oleh: 

• volume pejalan kaki yang berjalan di jalan, 

• tingkat kecelakaan, 

• pengaduan/permintaan. 

Lebar trotoar berdasarkan lokasi menurut Keputusan Menteri Perhubungan 

No. KM 65 tahun 1993 adalah sesuai Tabel 5 : 

Tabel 5. Lebar Trotoar Minimal Berdasarkan Wilayah 

No. Loaksi Trotoar Lebar Trotoar Minimal 

1. 
2. 
3. 
 
 

4. 
 

Jalan di daerah perkotaan atau kaki lima 
Di wilayah perkantoran utama 
Di wilayah industri 
a. pada jalan primer 
b. pada jalan akses 
Di wilayah pemukiman 
a.  pada jalan primer 
b.  pada jalan akses 

4 meter 
3 meter 

 
3 meter 
2 meter 

 
2,75 meter 

2 meter 

Bila jumlah pejalan kaki yang melalui suatu jalan tinggi, maka lebar 

trotoar yang dianjurkan adalah menurut Keputusan Menteri Perhubungan 

No. KM 65 tahun 1993 seperti terlihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Lebar Trotoar Berdasarkan Volume Pejalan Kaki 

No. Jumlah pejalan kaki/dtk/mnt Lebar Trotoar (meter) 

1. 
2. 
3. 
4. 

6 orang 
3 orang 
2 orang 
1 orang 

2,3 – 5,0 
1,5 – 2,3 
0,9 – 1,5 
0,6 – 0,9 

Ruang bebas di atasnya harus sekurang-kurangnya 2,5 meter. Trotoar 

harus didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi penderita 

cacat yang memakai kursi roda untuk dapat menggunakannya, yaitu 

dengan memberikan kelandaian pada setiap akses maupun di 

persimpangan. 

 

 

 

 

 

 


