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Pemanfaatan Ruang Jalan untuk Aktivitas Warga

1. Jalan sebagai ruang publik di kampung

2. Mewujudkan jalan yang berorientasi kepada manusia

3. Aktivitas warga sebelum Covid-19

4. Aktivitas warga setelah Covid-19

5. Benchmarking penanganan Covid-19

6. Contoh adaptasi penggunaan ruang selama Covid-19



Perbaikan aksesibilitas yang 
hanya terjadi di jalan-jalan 
utama

Banyak warga Jakarta tinggal di 
permukiman padat penduduk 
(kampung-kota)

Kampung kota memiliki 
struktur jalan yang beragam

Peningkatan aksesibilitas di 
tingkat permukiman

Peningkatan aksesibilitas 
sesuai dengan konteks lokal

Kampung-Kota dan Aksesibilitas



Transportasi Berkelanjutan (transportasi 
publik, berjalan, bersepeda)

Mengubah perilaku 
bertransportasi pada skala 
terkecil (RT,RW)

Kampung Kota dan Aksesibilitas



Ekonomi Keamanan dan Kenyamanan

Mengurangi biaya 
transportasi 
warga

Menciptakan 
lingkungan yang 
aman untuk 
anak-anak dan 
warga

Kesehatan
Meningkatkan 
kesehatan mental 
& fisik kelompok 
anak-anak, wanita 
dan lansia

Keadilan Sosial

Penataan ruang 
parkir kendaraan 
dan penambahan 
ruang sosial untuk 
interaksi warga

Kampung Kota dan Aksesibilitas



Program Peningkatkan Aksesibilitas Ruang Jalan

Kampung Kota Bersama #Jalanjakarta

Meningkatkan 
aksesibilitas 
pejalan kaki 
menuju stasiun 
MRT (Cipete Raya 
dan Haji Nawi

Increase walking accessibility in high density 
settlement/kampung area to public 
transportation (microtrans, BRT)

Peningkatan aksesibilitas pejalan kaki di 
permukiman padat penduduk menuju 
transportasi publik berupa mikrotrans dan BRT. 
(27 kampung kota)



Pendekatan Partisipatif

1. Pendampingan ITDP untuk inisiasi perbaikan 
aksesibilitas yang mengutamakan pejalan kaki, 
pesepeda, dan pengguna transportasi umum

2. Pemberdayaan warga dalam penyusunan solusi 
permasalahan kampung sehingga terbentuk rasa 
kepemilikan yang  baik

3. Keterlibatan anak dan perempuan secara langsung 
dalam setiap proses 

4. Kolaborasi warga lokal dan pihak eksternal dalam 
melakukan peningkatan aksesibilitas



Preferensi moda transportasi warga Jakarta Selatan
*data Kampung Kota Bersama di 5 RW

Pergerakan Sehari-Hari Warga

● Aksesibilitas di dalam kampung lebih banyak dilakukan oleh kelompok perempuan
● Kelompok perempuan dan anak-anak menggunakan transportasi umum menuju pasar dan sekolah
● Kelompok laki-laki lebih banyak menggunakan motor untuk berangkat bekerja



Intervensi Skala Lokal meningkatkan 
Aksesibilitas

Pengaturan Ruang Parkir Motor Ruang Bermain Anak di Gang



Intervensi Skala Lokal meningkatkan 
Aksesibilitas

Penanda Arah



Keamanan Tikungan Jalur Khusus Pejalan 
Kaki

Zona Selamat Sekolah

Intervensi Skala Lokal meningkatkan 
Aksesibilitas



Interaksi yang terjadi di 
kawasan permukiman bisa 
sangat beragam dan dapat 
berlangsung secara rutin.

Terutama bagi warga yang 
tinggal di kampung-kota, 
interaksi sosial bisa terjadi 
mulai dari rumah sampai 
jalan-jalan/gang-gang 
permukiman.

Interaksi sosial terjadi di 
seluruh kelompok 
masyarakat mulai dari 
kelompok bapak-bapak, 
ibu-ibu, sampai anak-anak.

Aktivitas di Kawasan Permukiman: 
Sebelum Pandemi



Aktivitas di Kawasan Permukiman: 
Setelah Pandemi

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 41 tahun 2020 tentang: Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran 
Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19:

Pembatasan 
Aktivitas di Luar 
Rumah

Wajib menggunakan masker 
ketika beraktivitas di luar 
rumah pada tempat umum

Sanksi:
- Teguran tertulis
- Kerja sosial
- Denda administratif 

Rp. 100.000 - Rp. 
250.000

Pembatasan Kegiatan di Tempat/ 
Fasilitas Umum

Larangan berkumpul di tempat/ 
fasilitas umum dengan jumlah 
lebih dari 5 orang

Sanksi:
- Teguran tertulis
- Kerja sosial
- Denda administratif Rp. 

100.000 - Rp. 250.000

Pembatasan Kegiatan Sosial 
dan Budaya

Setiap orang/ badan hukum 
dilarang mengadakan kegiatan 
sosial budaya yang 
menimbulkan kerumuman

Sanksi:
- Kerja sosial
- Denda administratif Rp. 

5.000.000 - Rp. 10.000.000
- Pencabutan hak usaha

Pembatasan Kegiatan Keagamaan 
di Rumah Ibadah

Setiap orang dilarang 
melakukan kegiatan ibadah 
yang menimbulkan keramaian

Sanksi:
- Teguran tertulis

Pembatasan Kegiatan Bersama



Aktivitas di Kawasan Permukiman: 
Setelah Pandemi

Inisiatif karantina lokal untuk 
mencegah mobilitas non warga 
memasuki kawasan permukiman

Terciptanya ruang-ruang kosong 
baru di jalan lokal yang dapat 
dimanfaatkan sebagai ruang 
beraktivitas yang aman bagi

Inisiasi Karantina WIlayah di Kawasan 
Tambora, Jakarta Barat

Sumber: ANTARA



Pemanfaatan Ruang Jalan untuk Aktivitas Warga

Studi Kasus: Kota Burlington

Implementasi physical distancing 
dengan mengalokasikan ruang 
yang lebih banyak kepada 
pejalan kaki.

Jalan direncanakan dalam bentuk 
jaringan menjangkau kawasan 
permukiman

Bentuk intervensi alokasi ruang 
jalan dibagi menjadi tiga jenis:
● Local traffic: khusus 

penghuni lokal
● Shared street: jalan khusus 

pejalan kaki
● Pembatasan parkir on street 

untuk memperluas ruang 
pejalan kaki https://www.burlingtonvt.gov/dpw/covid-19/shared-streets



Peraturan mengenai Open Street

UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia No. 10 tentang Pengaturan Lalu Lintas 
dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan 
Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

Penggunaan jalan untuk 
penyelenggaraan kegiatan di luar 
fungsinya dapat dilakukan pada jalan:

Jalan Nasional, Jalan Provinsi: 
dapat diizinkan untuk kepentingan 
umum yang bersifat nasional

Jalan Kab, Jalan Kota, Jalan Desa: 
kepentingan daerah, kepentingan 
pribadi

Disertai jalan alternatif dan rambu 
lalu lintas sementara

Kepentingan Jalan Umum:
- kegiatan keagamaan
- kegiatan kenegaraan
- kegiatan olahraga
- kegiatan seni dan budaya

Kepentingan Pribadi
- Pesta Perkawinan
- Kematian
- dll

*mendapat perizinan dari 
pihak kepolisian setempat



Kemungkinan Pelaksanaan Open Street

Pelaksanaan di Jalan 
Besar

Pelaksanaan di Jalan 
Lingkungan

Ruas jalan ditentukan 
oleh Pemerintah 
Provinsi/Kota

Pelaksanaan dan 
pengawasan dilakukan 
oleh Dinas terkait

Pertimbangan 
berdasarkan 
konektivitas, lebar 
jalan, dan jalan 
alternatif

Ruas jalan ditentukan 
oleh warga

Pelaksanaan dan 
pengawasan dilakukan 
oleh warga

Pertimbangan 
berdasarkan 
kesepakatan warga

Penyediaan intervensi 
penutupan jalan dengan 
sumber daya lokal

Safe Open Street

CFD Eksisting

Kawasan Permukiman



Pemanfaatan Ruang Jalan untuk Aktivitas Warga

Isolasi Mandiri di 
rumah 

masing-masing

Tuntutan 
melakukan 

Aktivitas Fisik demi 
menjaga imunitas 

tubuh

Keterbatasan ruang 
aktivitas dan 

fasilitas olahraga di 
rumah 

masing-masing

Kebutuhan ruang 
alternatif untuk 

beraktivitas

Penutupan Ruang 
Publik oleh 
pemerintah

Pemanfaatan Jalan 
sebagai Ruang 

Aktivitas



Inspirasi Intervensi Jaga Jarak Fisik

Sumber: Sam BaltoSumber: Heman Chong

Sumber: catchnews.comSumber: Media Indonesia



Contoh Penerapan Intervensi Jaga Jarak Fisik

Aktivitas luar ruangan seperti 
olahraga dan berjemur dapat 
memanfaatkan ruang jalan di 
depan rumah masing-masing. 

Untuk jalan-jalan permukiman 
selebar 3-10 meter dapat 
memanfaatkan 1-3 meter lebar 
jalan di depan rumah.

Pot dan/atau kapur  sebagai 
dapat menjadi pembatas area 

bagi setiap rumah

Ruang jalan dapat disisakan 
untuk pejalan kaki dan pesepeda 

melintas saat open street 
diberlakukan



Contoh Penerapan Intervensi Jaga Jarak Fisik

Untuk jalan permukiman yang 
memiliki lebar kurang dari 3 meter, 
dapat melakukan penutupan jalan 
pada waktu-waktu tertentu untuk 
warga dapat beraktivitas di luar 
ruangan, dengan memastikan tidak 
adanya interaksi fisik dengan 
tetangga.

Benda sehari-hari seperti tali 
jemuran dapat dimanfaatkan 

untuk memberikan batas antar 
pekarangan rumah, dengan 

menyisakan 1 meter di tengah 
untuk pejalan kaki dan pesepeda 

melintas

Kapur atau pot dapat digunakan 
untuk memberi garis pembatas



Contoh Penerapan Intervensi Jaga Jarak Fisik

Area yang biasa digunakan 
untuk berkumpul perlu 
diberikan penanda untuk 
memastikan posisi duduk 
sesuai jarak aman. 

Jarak antara tempat duduk harus 
dipisahkan sejauh 2 meter.

Pot atau perabot lainnya juga 
dapat digunakan menjadi batas 

fisik

Lakban dapat digunakan untuk 
menandai bagian yang tidak 

boleh diduduki



Contoh Penerapan Intervensi Jaga Jarak Fisik

Kapur, lakban, atau cat dapat 
digunakan untuk menandai posisi 

berdiri untuk mengantre

Layanan usaha lokal seperti 
warung berpotensi 
menimbulkan antrian, 
sehingga perlu diberikan 
penanda jarak bagi pelanggan 
yang antre.

Antrian ditandai mengikuti jarak 
aman 2 meter.
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