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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia merupakan negara 

terbesar di dunia dengan penduduk yang banyak harus memiliki sarana dan 

prasarana yang mendukung masyarakatnya dalam menjalankan aktiftas. Lalu 

lintas dan angkutan jalan mempunyai peran dalam mendukung pembangunan dan 

integrasi bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945. Oleh karena itu negara mempunyai tanggung jawab atas sistem transportasi 

nasional dan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan 

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan 

jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan 

wilayah. 

 Peningkatan fasilitas umum merupakan suatu bentuk akibat adanya 

perkembangan wilayah dan kota seperti ketersediaan sarana dan prasarana umum 

yang penting untuk ditingkatkan sebagai pelayanan kepada masyarakat. Peranan 

sarana dan prasarana umum berperan sebagai fasilitas yang dibutuhkan 

masyarakat luas, fasilitas tersebut  berguna untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di masa modern saat ini. 

Faktor yang perlu diperhatikan dalam percepatan pembangunan wilayah 

dalam memperkuat daya saing ialah pada bidang ekonomi adalah potensi wilayah 
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untuk berkembang serta sarana dan prasarana publik baik itu sarana dan prasana 

pendidikan, ksehatan maupun transportasi. 

Tranportasi merupakan sektor pendukung dalam setiap aktivitas manusia 

baik kegiatan pekerjaan rutin, bisnis, pendidikan, sosial dan lain sebagainya 

sebagai prasarana pendukung, transportasi harus mendapatkan pelayanan yang 

baik sehingga diperoleh sistem penggerakan yang efektif dan efisien bagi 

pengguna transportasi. 

Munculnya transportasi didasari adanya keterbatasan fisik manusia dalam 

menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari baik kehidupan sosial, politik, 

ekonomi dalam melangsungkan kehidupannya dan lain-lain. Tanpa adanya 

dukungan transportasi manusia tidak dapat bergerak untuk jarak dekat sekalipun.  

Berjalan kaki merupakan salah satu bentuk media transportasi paling sederhana 

yang digunakan manusia untuk bergerak. 

Pertumbuhan penduduk merupakan bagian dinamika dari perkembangan 

kehidupan di muka bumi yang mendorong pertumbuhan segala aspek kehidupan 

manusia, sehingga mengharuskan permintaan jasa fasilitas infrastruktur terutama 

ketersediaan fasilittas transportasi umum diminta untuk ikut membantu berperan 

sebagai upaya mendorong kinerja segala bentuk kegiatan manusia. Meningkatnya 

aktivtas penduduk perkotaan memiliki pengaruh terhadap meningkatnya mobilitas 

kota terutama pada permasalahan pergerakan antar kawasan meliputi pergerakan 

manusia dan pergerakan kendaraan. 

Berikut ini adalah tabel kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru sebagai 

berikut : 
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Tabel 1.1 

Jumlah  Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2017 

No Kecamatan Jumlah (jiwa) Presentase 

1 Pekanbaru Kota 188,806 19,57 

2 Sail 93,479 9,69 

3 Sukajadi 101,548 10,53 

4 Lima Puluh 130,349 13,51 

5 Senapelan 41,994 4,35 

6 Bukit Raya 21,809 2,26 

7 Marpoyan Damai 25,784 2,67 

8 Payung Sekaki 47,814 4,96 

9 Tampan 37,024 3,84 

10 Rumbai 70,219 7,28 

11 Rumbai Pesisir 69,016 7,16 

12 Tenayan Raya 171,27 27,09 

 Jumlah 964,558 100,00 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2017 

Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk kota Pekanbaru per kecamatan 

tahun 2017. Pada kecamatan Pekanbaru Kota dengan jumlah penduduk  ialah 

188,806/Jiwa dalam  presentase 19,57%, kemudian Kecamatan Sail  dengan 

jumlah penduduk ialah 93,479/Jiwa dalam presentase 9,69%, kemudian 

Kecamatan Sukajadi dengan jumlah penduduk  ialah 101,548 dalam presentase 

10,53%, kemudian kecamatan Lima Puluh dengan jumlah penduduk ialah  

130,349 dalam presentase 13,51%, kemudian kecamatan Senapelan dengan 

jumlah penduduk ialah 41,994 dalam presentase 4,35%, kecamatan Bukit Raya 

dengan jumlah penduduk ialah 21,809 dalam presentase 2,26%, kecamatan  

Marpoyan Damai 25,784 dalam presentase 2,67%, kecamatan Payung Sekaki 

47,814 dalam presentase 4,96%, kecamatan Tampan 37,024 dalam presentase 

3,84, kecamatan Rumbai 70,219 dalam presentase 7,28%, kecamatan Rumbai 

Pesisir 69,016 dalam presentase 7,16%, kecamatan Tenayan Raya 171,27 dalam 

presentase 27,09%. 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, BAB XVI, Bagian Kesatu,  Pasal 131 ayat 1 yaitu Fasilitas 

Pejalan Kaki terdiri dari : 

a. Trotoar; 

b. Tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan  marka jalan dan/atau 

rambu lalu lintas; 

c. Jembatan penyeberangan; 

d. Terowongan penyeberangan;  

Seiring berjalannya waktu fakta menunjukkan bahwa kondisi trotoar 

sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan definisinya. Mengacu pada pasal 130 ayat 

2 berbunyi dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat 

mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki 

dan/atau pemakai jalan lainnya, adapun masalah tersebut, seperti :  

1) Adanya pedagang kaki lima dan pedagang yang berjualan di badan jalan 

pejalan kaki di jalan Sudirman kota Pekanbaru. 

2) Adanya sebagian trotoar yang sudah rusak, sempitnya trotoar yang 

disediakan, naik turunnya jalur pejalan kaki yang membuat pengguna 

pejalan kaki tidak nyaman. 

Fenomena diatas  adalah salah satu bentuk penyalahgunaan trotoar yang 

berada di Jalan Sudirman. Alih fungsi trotoar merupakan salah satu hal yang 

menyalahi aturan sehingga merugikan baik dari segi keamanan maupun 

kenyamanan pengguna pejalan kaki.Failitas lain yang digunakan pejalan kaki  

sebagai pergerakan menyusuri jalan, memotong jalan dan persimpangan untuk 

memudahkan aktivitas tersebut serta tidak mengganggu arus lalu lintas selain 

trotoar fasilitas pejalan lainnya seperti jembatan penyebarangan, zebra cross. 
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Mengacu pada pasal 130 ayat 3 kota Pekanbaru telah menetapkan trotoar, 

jembatan penyeberangan dan zebra cross dijadikan sebagai fasilitas pejalan kaki 

yang ditunjukkan dengan fasilitas perambuan. 

Kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan 

orang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dengan mengeluarkan Peraturan 

Daerah (Perda). kemudian perencanaan, pengadaan, pemasangan dan 

pemeliharaan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

Tabel 1.2 

Jumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 

Tahun 2017 

No. Nama dan Alamat Jembatan 

Penyeberangan Orang (JPO) 

Keterangan 

1. JPO – Sam Ratulangi 1. Atap/kanopi tidak ada 

2. Lantai dan tangga keropos 

3. Besi pegangan tangga sebahagian 

lepas 

4. Cat sudah mulai pudar 

5. Lampu penerangan tidak berfungsi 

2. JPO Sudirman – Ramayana 1. Lantai dan tangga keropos 

2. Sebahagian atap/kanopi rusak 

3. Cat sudah pudar 

4. Lampu penerangan tidak berfungsi 

3.  JPO Sudirman – RS. Awal Bros 1. Lantai dan tangga keropos 

2. Pagar tangga sebagian banyak lepas 

3. Sebagian atap/kanopi rusak 

4. Lampu penerangan tidak berfungsi 

4.  JPO Sudirman – Jl. Kasah 1. Cat pudar 

2. Kanopi  banyak yang rusak dan  lepas 

3. Sebagian lantai dan tangga rusak 

4. Atap/kanopi reklame lepas dan rusak 

5. Lampu penerangan tidak berfungsi 

5. JPO Sudirman – Hotel Ratu 

Mayang Garden 

1. Lampu penerangan tidak berfungsi 

 

6. JPO Sudirman – MTQ 1. Sebagian lantai rusak 

2. Tiang JPO banyak coretan 

3. Lampu penerangan tidak berfungsi 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2017 
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Namun kenyataan di lapangan menunjukkan  Jembatan Penyeberangan 

Orang (JPO) tersebut dirasakan kurang berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat 

pada kenyataan bahwa jalur pejalan kaki sebagai salah satu fasilitas yang jarang 

dipakai karena kurangnya pemeliharaan yang menyebabkan pejalan kaki merasa 

kurang aman dan nyaman dan terkadang sering disalah fungsikan, seperti : 

1. Jembatan penyeberangan orang rusak, tidak berfungsi, tidak adanya 

perawatan dan pemeliharaan sehingga tidak layak dan membahayakan 

bagi pengguna pejalan kaki. 

2. Sejumlah jembatan penyeberangan orang hanya digunakan untuk 

memasang iklan. Sedangkan warga yang menyeberang melalui jembatan 

itu relatif sedikit karena banyaknya kerusakan terjadi. 

3. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) banyak yang merusak dengan 

sengaja mencoret, membuang sampah, serta dijadikan tempat untuk anak-

anak jalanan untuk hal yang tidak baik. 

4. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang sudah ada juga banyak 

mengalami kerusakan dari segi atap yang bolong, lepas, dan bahkan sudah 

tidak ada lagi. Selain itu tidak adanya lampu penerangan di Jembatan 

penyeberangan orang ketika waktu sudah malam di Pukul 18:00 – 21:00 

WIB dimana waktu itu masih adanya kegiatan berlangsung di jalan 

Sudirman yang termasuk jalan Nasional. 

Para pejalan kaki adalah pihak yang paling lemah di jalan raya. Maka 

mereka harus mendapat prioritas untuk dilindungi. Jalur pejalan kaki (pedestrian) 

harus disediakan, demikian pula dengan hak pejalan kaki untuk berjalan dengan 
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aman harus dihormati. Namun, terkadang orang lupa, tidak tahu atau tidak sadar 

bahwa jalan raya adalah tempat berbagi bukan untuk unjuk kekuasaan. Hak 

pejalan kaki telah diatur dalam UU Nomor 22 tentang LLAJ namun kesadaran 

masyarakat akan pentingnya keselamatan dirinya sendiri masih kurang mereka 

merasa aman saja tanpa perlu mematuhi peraturan yang ada. 

Saat ini banyak ditemukan tempat-tempat duduk bagi pejalan kaki di 

pedestrian dan tempat duduk bagi pejalan kaki merupakan dana dari provinsi 

namun ini merupakan salah satu aset kota. “kita dapat melihat saat sekarang ini 

untuk fasilitas pedestriannya masih terjaga dan terawat, tetapi sangat disayangkan 

untuk tempat duduk yang menjadi tempat santai para pejalan kaki saat ini 

kondisinya tidak terawat. 

Tabel 1.3 

Jumlah Zebra Cross Sepanjang Jalan Sudirman 

Tahun 2017 

No. Keterangan Kondisi 

1. Pasar Buah 88 Tidak Kelihatan karena sebagian jalan 

di tambal karena berlobang. 

2. Bank BRI (Seberang Jalan 

Hangtuah) 

Sudah mulai hilang dan tidak kelihatan 

beberapa garis 

3. Pizza Hut Jalan Pangeran Masih layak pakai 

4.  Kantor Pos Mulai tidak kelihatan 

5. Polda Riau/ Depan  Bank Riau 

Baru 

Tidak layak digunakan hanya tinggal 

beberapa garis 

6.  Depan Bank Riau Lama Masih layak pakai 

7. Hotel Pangeran Tidak layak pakai 

8. Depan Awal Bros Sudah tidak kelihatan 

9. MTQ Garis masih cukup jelas hanya saja 

mulai memudar 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2017 

Zebra cross sebagai mana yang kita ketahui adalah tempat penyeberangan 

di jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. 
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Zebra cross yang ditandai dengan garis membujur berwarna putih dan hitam agar 

para pengguna pejalan kaki dapat mengetahui dimana ia akan menyeberang. 

Selain itu, zebra cross juga sebagai tanda bagi pengendara bahwa disana terdapat 

zebra cross. Di sepanjang jalan Sudirman Kota Pekanbaru zebra cross banyak 

tidak layak digunakan bahkan bagi pengguna fasilitas pejalan kaki tidak 

mengetahui lagi dimana letak zebra cross untuk mereka menyeberang dari tempat 

yang mereka tujukan, selain itu masih adanya pengguna jalan yang tidak 

menyeberang pada lintasan zebra cross dan menyeberang disembarangan jalan. 

Zebra cross adalah jalur pejalan kaki yang langsung berhadapan dengan 

kendaraan yang melintas. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan BAB XVI bagian Kesatu  tentang Fasilitas Pejalan Kaki Pasal 

130 sebagai berikut : 

(1) Pasal 130 ayat 1 berbunyi setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar 

apabila pada jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar. 

(2) Pasal 130 ayat 2 berbunyi dilarang menggunakan  trotoar diluar fungsinya 

sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, kemanan dan 

keselamatan pejalan kaki dan/atau pemakai pejalan kaki lainnya. 

(3) Pasal 130 ayat 3 berbunyi setiap pejalan kaki yang akan menyeberang 

jalan diwajibkan menggunakan sarana jembatan penyebrangan, zebra cross 

ataupun tempat-tempat yang ditetapkan sebagai tempat menyeberang yang 

ditunjukkan dengan fasilitas perambuan. 
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Dari peraturan daerah terebut terlihat bahwakebijakan dari pemerintah 

belum berjalan efektif, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran,  dan kurangnya 

sanksi tegas dari pemerintah terhadap pelanggaran  misalnya banyak masyarakat 

yang tidak berjalan diatas trotoar yang kemudian dijadikan tempat untuk 

berjualan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan diri sendiri 

seperti menyeberang tidak pada tempatnya. Selain itu tidak adanya sanksi tegas 

dari pemerintah  terhadap pelanggaran tersebut. Disamping itu, pemerintah harus 

menunjukkan ketegasan dan konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang telah 

dibuat dengan melaksanakan secara berkelanjutan.  

Bertitik tolak dari fenomena di atas maka penulis  bermaksud untuk 

meneliti lebih lanjut dan kemudian menyajikan dalam bentuk penulisan yang 

diberi judul “ Faktor-faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan 

Publik Studi Kasus Fasilitas Pejalan Kaki di Jalan Sudirman Kota 

Pekanbaru”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang menentukan Implementasi Kebijakan 

Publik Studi Kasus Fasilitas Pejalan Kaki di Jalan Sudirman Kota 

Pekanbaru? 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menentukan Implementasi 

Kebijakan Publik Studi Kasus Fasilitas Pejalan Kaki di Jalan Sudirman 

Kota Pekanbaru. 

b. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan khususnya pada ilmu 

Administrasi Negara. Dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta 

pengalaman yang penulis dapat selama mengikuti perkuliahan maupun 

selama mengadakan penelitian; 

2. Bagi instansi, diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi 

tempat penelitian agar menjadi cerminan dan bisa memberikan manfaat 

untuk melakukan perbaikan demi perbaikan agar menjadi instansi yang 

lebih baik; 

3.  Bagi Universitas, diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat 

bermanfaat bagi orang lain nantinya; 

 

1.4  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini, penulis susun kedalam enam bab dan 

masing-masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I :   PENDAHULUAN 

 Mendeskripsikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang yang merupakan informasi secara garis besar tentang apa 

yang terjadi di lapangan denngan apa yang seharusnya menyangkut 

mengenai penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta gambaran umum sistematika penulisan 

proposal penelitian. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

 Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari 

dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yang 

digunakan sebagai pedoman dalam menganalis masalah. Teori-

teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik 

dari perkuliahan umum maupun sumber lain. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang bentuk 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, 

subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis 

data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru, struktur organisasi, dan uraian tugas 

sub bagian tata usaha, keadaan pegawai, sarana dan prasarana 

kantor. 
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BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

  Bab ini memuat hasil dari penelitian, pembahasan yang dilakukan. 

 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran-sara  


