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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Masih sulit bagi perempuan warga kota 

untuk merasa aman dan nyaman ketika 

mengakses kota. Desain kota yang tidak 

mendukung mobilitas perempuan hingga 

pelbagai ancaman akan berbagai bentuk 

kekerasan membuat perempuan warga kota 

enggan untuk menggunakan fasilitas publik, 

dan membuat perempuan menjadi bagian 

dari kelompok rentan dalam pembangunan 

perkotaan. 

 

“Women & the City” merupakan kegiatan 

yang mempertemukan perencana perkotaan 

dan perempuan warga kota untuk berdialog 

menemukan kesepahaman tentang konsep 

kota yang aman. Pada acara ini ITDP 

Indonesia mengundang perempuan warga 

kota untuk mengenal lebih dekat ruang 

publik di kota, dengan berjalan kaki bersama 

para perencana perkotaan di sepanjang 

Jalan Sudirman-Thamrin, dengan 

pendamping dari Dinas Bina Marga 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga 

PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta).  

 

Acara yang dihadiri oleh kurang lebih 50 

peserta, yang sebagian besar adalah wanita, 

juga diikuti oleh pengguna  kursi roda, tuna 

rungu, dan juga penggemar sepatu hak 

tinggi, yang semuanya merupakan bagian 

dari pengguna ruang jalan di Jakarta.  

 

Pada kegiatan ini, pengguna juga diminta 

untuk mengisi pendapatnya mengenai akses 

trotoar di Sudirman – Thamrin. Secara 

umum, pengguna wanita merasa puas 

dengan keleluasaan trotoar di Sudirman – 

Thamrin, diikuti dengan kebersihan dan 

keamanan trotoar. Namun kemudahan 

dalam menggunakan kursi roda, stroller 

maupun koper, penyediaan fasilitas umum 

serta isu penerangan trotoar masih menjadi 

perhatian bagi pengguna wanita.  
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Sementara itu, dari sisi Transjakarta, 

kepadatan di halte, kepadatan di bus, 

kemudahan mendapatkan informasi (baik di 

halte dan di bus), merupakan hal yang masih 

belum mendapatkan apresiasi tinggi dari 

pengguna wanita. Lain halnya dengan jadwal 

kedatangan bus, penerangan di bus dan di 

halte (Halte tengah Transjakarta) serta 

keamanan di dalam bus, yang mendapatkan 

apresiasi dari pengguna wanita.  

 

Poin terakhir yang didapat adalah 

bagaimana pengguna wanita lebih memilih 

untuk menggunakan Zebra Cross/Pelican 

Cross untuk fasilitas penyeberangan di jalan.  

Untuk itu, ITDP Indonesia memberikan 

rekomendasi berikut ini untuk dapat 

menciptakan mobilitas yang aman dan 

ramah bagi pengguna wanita, yaitu:  

1. Penyediaan Ramp atau akses masuk 

menuju halte dan bus Transjakarta 

yang lebih ramah bagi pengguna 

kursi roda 

2. Layout dalam bus Transjakarta yang 

lebih memudahkan untuk 

pergerakan kursi roda 

3. Penerangan di ruang trotoar yang 

perlu lebih diperbanyak untuk 

meningkatkan rasa aman dan 

keselamatan 

4. Signage atau penanda informasi 

berupa teks agar mempermudah 

bagi pengguna tuna rungu  

5. Penambahan waktu penyeberangan 

di akses penyeberangan sebidang 

6. CCTV di ruang publik dan trotoar 

untuk meningkatkan rasa keamanan 

bagi pengguna wanita.  
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1. LATAR BELAKANG KEGIATAN 

 

Masih sulit bagi perempuan warga kota 

untuk merasa aman dan nyaman ketika 

mengakses kota. Desain kota yang tidak 

mendukung mobilitas perempuan hingga 

pelbagai ancaman akan berbagai bentuk 

kekerasan membuat perempuan warga kota 

enggan untuk menggunakan fasilitas publik. 

Hal ini membuat perempuan menjadi bagian 

dari kelompok rentan dalam pembangunan 

perkotaan. 

 

Untuk menuju sebuah kota yang inklusif, 

pemenuhan kebutuhan kelompok rentan 

harus menjadi perhatian utama sebuah kota. 

Ketika kelompok rentan dengan mudah 

mengakses kota, maka akan mudah juga bagi 

kelompok masyarakat lain untuk mengakses 

kota tersebut.  

 

Perempuan sebagai bagian dari kelompok 

rentan dapat menjadi indikator bagi sebuah 

kota untuk menjadi aman dan nyaman bagi 

seluruh warganya. Perempuan mewakili 

suara anak (sebagai ibu), orang lanjut usia 

(sebagai anak) dan juga keluarga (sebagai 

istri). Banyak studi juga menyebutkan, 

mobilitas perempuan lebih tinggi dibanding 

laki-laki, sementara kota didesain dari sudut 

pandang laki-laki. Karenanya, perencanaan 

pembangunan kota akan menjadi lebih 

inklusif ketika perempuan terlibat di 

dalamnya.  

  

“Women & the City” merupakan kegiatan 

yang mempertemukan perencana perkotaan 

dan perempuan warga kota untuk berdialog 

menemukan kesepahaman tentang konsep 

kota yang aman.  

 

Melalui “Women & the City”, ITDP Indonesia 

mengundang perempuan warga kota untuk 

mengenal lebih dekat ruang publik di kota, 

dengan berjalan kaki bersama para 

perencana perkotaan di sepanjang Jalan 

Sudirman-Thamrin. “Women & the City” 

juga dilengkapi dengan sesi dialog antara 

peserta dan narasumber serta pendamping 

yang dari Dinas Bina Marga Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dan juga PT. 

Transportasi Jakarta (Transjakarta).  
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2. TUJUAN  KEGIATAN

Tujuan kegiatan yang diselenggarakan pada 

Tanggal 23 November 2018 di jalan 

Sudirman-Thamrin adalah sebagai berikut:  

 
1. Uji coba trotoar dan akses menuju 

transportasi publik di mana 

perempuan warga kota dapat 

memberikan masukan dan cerita 

pengalaman ketika menggunakan 

trotoar dan mengakses transportasi 

publik. 

 

2. Mempromosikan trotoar dan 

berjalan kaki kepada perempuan 

warga kota dengan mencoba 

langsung trotoar baru di Jalan 

Sudirman – Thamrin. 

 

3. Berdialog untuk menemukan 

kesepakatan mengenai kota yang 

aman bagi perempuan. 

 

Selain tujuan di atas, kegiatan ini merupakan 

platform bagi Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta untuk berdialog dengan perempuan 

warga kota termasuk perempuan difabel 

yang juga turut menjadi peserta acara ini. 

Dengan adanya dialog langsung, dinas-dinas 

terkait dapat mengetahui permasalahan 

yang dihadapi perempuan ketika mengakses 

kota, dan membuka kesempatan kolaborasi 

lebih jauh dengan warga.  

Diharapkan setelah kegiatan ini, dapat 

terjadi kerja sama antara Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta serta dinas-dinas 

terkait seperti Dinas Bina Marga dan PT 

Transportasi Jakarta untuk kemudian dapat 

merumuskan rencana, solusi dan kebijakan 

untuk membuat perempuan warga Jakarta 

lebih mudah, aman dan nyaman ketika 

mengakses kota.  

  
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Gb. 1 – Sepanjang kegiatan, peserta “Women & 

the City” dapat berdialog langsung dengan 

perwakilan dinas Pemprov DKI Jakarta 
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3. PESERTA KEGIATAN 

 

Kegiatan yang berlangsung dari mulai pukul 

18.00 - 21.00 WIB dihadiri oleh perwakilan 

dari instansi berikut ini: 

 

i)              Walikota Jakarta Pusat  

ii)            Dinas Bina Marga DKI Jakarta 

iii)           PT Transportasi Jakarta 

iv)           MRT Jakarta 

v)            Jakarta Smart City  

vi)           UN Women Indonesia 

vii)     Perempuan warga kota Jakarta 

 

Total sebanyak 30 orang dari perwakilan 

berbagai organisasi dan masyarakat 

menghadiri kegiatan ini. Daftar hadir 

peserta terdapat pada lampiran laporan ini. 

 

 

 

 

 

 

  
Gb. 2 – Peserta kegiatan berfoto bersama dengan pendamping dan narasumber dari Dinas Bina 

Marga DKI Jakarta, PT. Transportasi Jakarta dan UN Women 
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4. RANGKUMAN ACARA 

 PEMBUKAAN 
Acara dimulai pukul 18.00 WIB, diawali 

dengan pembukaan oleh Walikota Jakarta 

Pusat, Bayu Meghantara, yang 

mengutarakan pentingnya kegiatan ini 

untuk memberikan gambaran pada warga 

Jakarta tentang kondisi trotoar Sudirman - 

Thamrin saat ini. Sekaligus untuk 

memastikan kawasan Sudirman-Thamrin 

sudah layak,aman dan ramah untuk 

masyarakat khususnya kaum Ibu dan 

penyandang disabilitas.  

 

 WALKING AUDIT  
Sebelum dimulainya kegiatan, ITDP 

membagikan form audit kepada peserta 

yang akan diisi peserta di sepanjang uji coba. 

Form ini berisi indikator-indikator yang 

harus dinilai peserta di setiap segmen rute 

uji coba. Indikator-indikator yang terdapat 

dalam form termasuk di antaranya, unsur-

unsur keamanan dan kenyamanan di trotoar 

dan akses Transjakarta.  

 

 

 PENUTUPAN 
Acara ini ditutup dengan makan malam 

bersama, harapan dan rencana aksi dari 

para pembicara, serta pemberian souvenir 

dari Sale Stock untuk para peserta. Pada 

kesempatan ini Iriantoni Almuna, 

perwakilan dari UN Women, sangat 

mengapresiasi respon baik dari Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta yang terbuka dengan 

masukan dari peserta yang adalah warga 

Kota Jakarta. 

 

Sementara Trijatmi Era, Kepala Bidang 

Pelayanan Transjakarta, mengaku sangat 

senang dengan adanya acara ini karena 

input dari user sangat diharapkan untuk 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

Transjakarta.  

 

Riri Asnita menambahkan kalau forum 

seperti ini harus terus berjalan karena 

pemerintah tidak bisa berjalan sendiri 

dalam merencanakan pembangunan kota. 

Forum-forum seperti ini dapat menjadi 

masukan untuk bahan perbaikan serta 

meneruskan visi dan misi Dinas Bina Marga 

untuk menempatkan pejalan kaki di hierarki 

tertinggi di jalan.  
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5. RANGKUMAN HASIL KEGIATAN  

 HASIL KUESIONER 
Di awal acara, ITDP membagikan kuesioner 

kepada peserta yang hadir. Kuesioner ini 

berisikan beberapa pertanyaan untuk 

mengaudit kondisi trotoar dan akses Bus 

Stop Transjakarta dari perspektif wanita. 

Segmen di kuesioner dibagi berdasarkan 

lokasi audit, yaitu trotoar f(X) - GBK, Bus 

Stop dan Bus Metrotrans TransJakarta, 

trotoar kawasan Karet, serta trotoar dan 

penyeberangan di kawasan Sarinah.  

 

Ada 2 topik pertanyaan yang wajib diisi para 

peserta, yaitu: 

 

1) Pertanyaan untuk mengaudit 

trotoar 

a) Penerangan trotoar 

b) Kenyamanan trotoar 

c) Keleluasaan trotoar 

d) Kebersihan trotoar 

e) Keamanan trotoar 

f) Kenyamanan     penyeberangan 

g) Fasilitas umum (tempat duduk, 

tempat sampah, dll) 

h) Kemudahan menggunakan kursi 

roda, koper, ataupun stroller 

 

2) Pertanyaan untuk mengaudit   

akses bus stop dan bus Metrotrans 

TransJakarta 

a) Penerangan di halte 

b) Penerangan di bus 

c) Jadwal kedatangan bus 

d) Kepadatan di halte 

e) Kepadatan di bus 

f) Kemudahan mendapatkan informasi 

di bus 

g) Kemudahan mendapatkan informasi 

di halte 

h) Keamanan di dalam bus 

 

Kedua topik ini diisi peserta dengan 

memberikan tanda checklist di kolom 

ranking kualitatif “Sangat Tidak Puas”, 

“Tidak Puas”, “Cukup Puas”, “Sangat Puas”, 

untuk masing-masing pertanyaannya.  

 

Selain pertanyaan untuk mengaudit kualitas 

trotoar, halte, dan bus Metrotrans 

TransJakarta, peserta juga diberi pertanyaan 

terkait preferensi penggunaan fasilitas 

penyeberangan. Pertanyaan tersebut 

dikaitkan dengan beberapa aspek yang 

dapat menggali alasan peserta dalam 

memilih jenis fasilitas penyeberangan 

tersebut.  

 

“Metode apa yang akan Anda akan pilih 
sebagai metode penyeberangan jalan dilihat 
dari segi kenyamanan, keselamatan, efisiensi 
waktu, dan secara keseluruhan?” 
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Jembatan 

Penyeberangan 

Zebra 
Cross 

Kenyamanan (      ) (      ) 

Keselamatan (      ) (      ) 

Efisiensi waktu (      ) (      ) 

Secara 
keseluruhan 

(      ) (      ) 

 

Melalui form tersebut didapatkan hasil 

penilaian para peserta terhadap fasilitas 

publik serta infrastruktur yang diuji coba 

langsung oleh peserta sebagai berikut:  

1. Trotoar f(X) - GBK 

Responden merasa tidak puas atas 

kemudahan akses bagi pengguna kursi roda, 

koper, ataupun stroller (sejumlah 26,67%). 

Sementara di posisi kedua, sejumlah 20% 

dari total responden menilai penerangan 

yang kurang pada lokasi audit ini. 

 

Dari catatan responden:  

 Responden menyayangkan dampak 

dari pembangunan fasilitas pejalan 

kaki, pemerintah belum 

menyediakan akses temporer yang 

inklusif atau bahkan memasang 

fasilitas tambahan sementara 

seperti penerangan. 

 Pada waktu hujan, trotoar menjadi 

kotor akibat cipratan air dan tanah 

dari ruang hijau. 

 Harapannya, selain keamanan dari 

faktor penerangan, dirasa perlu 

pemasangan cctv di area ini 

dikarenakan tidak banyaknya 

aktivitas manusia di sekitar area ini, 

sehingga pada malam hari 

responden merasa takut berjalan 

sendirian. 

 

2. Bus Stop & Bus Metrotrans 

Transjakarta 

 

 Sejumlah 18.75% dari total 

responden menilai bahwa tidak 
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mudah menjumpai informasi yang 

inklusif di halte bus metrotrans. 

Informasi yang dimaksud lebih 

spesifik disampaikan oleh teman-

teman tuli terkait informasi berupa 

teks baik di halte maupun di bus 

terkait dengan lokasi asal, saat ini, 

berikutnya, dan tujuan akhir 

perjalanan. Khususnya pada halte 

pinggir, informasi layanan bus yang 

melayani di setiap bus stop masih 

kurang. 

 Selain terkait akses informasi, 

penerangan di halte metrotrans juga 

menjadi kendala. Di beberapa lokasi, 

lampu tidak berfungsi baik dan 

beberapa lainnya karena terlalu 

penuh, hingga antre memanjang, 

penerangan di trotoar juga belum 

cukup. 

 Meskipun demikian, sejumlah 

42,06% dari total respon yang 

masuk, responden menilai puas 

untuk layanan halte dan bus 

metrotrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trotoar Kawasan Karet 

 

 

 

 Berdasarkan audit, sejumlah 37,5% 

responden menyatakan tidak puas 

masing-masing terhadap 

kenyamanan penyeberangan dan 

ketersediaan fasilitas umum di ruas 

trotoar Karet. Responden menilai 

susahnya menyeberang dan sulitnya 

akses JPO yang tersedia di Karet.  
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 Responden menyayangkan belum 

terpasangnya fasilitas publik seperti 

tempat sampah, bangku, dan 

cukupnya pohon yang rindang. 

 Sejumlah 25% responden juga 

menyatakan tidak puas terhadap 

masing-masing keamanan trotoar 

(utamanya pada malam hari) dan 

kemudahan akses bagi pengguna 

kursi roda, koper, dan stroller. 

 Akses inklusif juga termasuk 

pemasangan ubin pemandu yang 

disayangkan sejumlah responden 

terputus-putus setiap melewati 

akses masuk kendaraan ke gedung. 

 Sebagai catatan tambahan, sejumlah 

responden merasa ketakutan 

berjalan sendiri di atas jam 10 

malam di jalan ini dikarenakan 

adanya batas antara bangunan 

gedung dan ruang pejalan kaki, tidak 

terlihatnya petugas keamanan yang 

berjaga, dan tidak adanya CCTV. 

 

4. Trotoar & Penyeberangan 

di Kawasan Sarinah 

 Sejumlah 7,96% responden masing-

masing menyatakan tidak puas 

terhadap kenyamanan trotoar, 

kelengkapan fasilitas umum, dan 

kemudahan akses bagi kursi roda, 

koper, dan stroller saat mengakses 

trotoar Sarinah. 

 Responden juga berkomentar 

tentang kurang rapinya peletakan 

fasilitas umum pendukung, masih 

kurang terangnya ruang trotoar, 

serta banyaknya ruang yang masih 

digunakan untuk 'ngetem' ojek. 

 Zebra cross menjadi pilihan 

sejumlah 76.9% responden untuk 

menyeberang. Meskipun demikian, 
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zebra cross masih dirasa kurang 

aman untuk menyeberang 

dikarenakan beberapa faktor lain 

seperti:  

o Perilaku pengendara 

kendaraan bermotor. 

o Kurangnya jumlah waktu 

yang disediakan untuk 

menyeberang. 

o Tidak adanya penanda 

tambahan penyeberangan 

seperti rambu atau pelican 

crossing. 

o Tidak adanya petugas yang 

membantu menyeberang 

jalan. 

 

 

 HASIL DISKUSI 

Rangkuman diskusi yang berlangsung dari 

mulai sesi awal hingga sesi terakhir 

disajikan sebagai berikut, berdasarkan 

pernyataan yang disampaikan baik oleh 

pendamping, narasumber juga peserta 

kegiatan:  

 

 

 

UN Women Indonesia sebagai NGO yang 

menangani dan mengadvokasi isu 

keselamatan dan keamanan kaum 

perempuan dan anak perempuan turut hadir 

dalam kegiatan ini. UN Women Indonesia 

yang diwakili Iriantoni Almuna, 

menceritakan bagaimana kegiatan-kegiatan 

yang mengakomodir pendapat perempuan 

masih sangat jarang dilakukan di kota-kota 

lain, dan sangat mengapresiasi respon baik 

dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang 

terbuka dengan masukan dari peserta yang 

adalah warga kota Jakarta.  

 

Lebih lanjut, Toni menyebutkan, perlu 

adanya sistem laporan yang komprehensif 

untuk mengakomodir hal-hal yang sering 

Gb. 3 – Peserta mengisi form audit selama 

kegiatan berlangsung 

Gb. 4 – Sesi terakhir acara Women and the 

City 
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terjadi pada perempuan di ruang publik. 

Ketika perempuan menghadapi kekerasan 

atau ancaman kekerasan di ruang publik, 

harus ada jalur pelaporan yang dapat 

diandalkan. 

 

Herlina, pengguna kursi 

roda, mengatakan perlu adanya usaha 

pembaharuan mindset. Banyak orang tidak 

rela trotoar diperlebar karena memakan 

jalanan mobil. Padahal, penyediaan ruang 

untuk pejalan kaki adalah hak pejalan kaki 

dan kewajiban pemerintah untuk 

menyediakan fasilitas tersebut bagi 

masyarakat.  

 

Sementara Trijatmi Era, Kepala Bidang 

Pengembangan & Pelayanan 

Transjakarta mengaku sangat senang 

dengan adanya acara ini, karena input dari 

user sangat diharapkan untuk dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan 

Transjakarta.  

 

Riri Asnita, Kepala Seksi Perencanaan 

Prasarana Jalan dan Utilitas Dinas Bina 

Marga menambahkan, forum seperti ini 

harus terus berjalan karena pemerintah 

tidak bisa bekerja sendiri dalam 

merencanakan pembangunan kota. 

Masukan dari masyarakat dapat menjadi 

bahan perbaikan serta menguatkan visi dan 

misi Dinas Bina Marga untuk menempatkan 

pejalan kaki di hierarki tertinggi pengguna 

jalan di ibukota.  
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6. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Sehubungan dengan masukan peserta 

kegiatan baik dari hasil kuesioner maupun 

diskusi, maka dapat dirumuskan sejumlah 

rekomendasi perbaikan terhadap fasilitas 

pejalan kaki dan transportasi umum adalah 

sebagai berikut: 

1. Ramp atau bidang miring tersedia, 

anti-slip, dan landai. Rasio yang 

dianjurkan adalah 1:12 atau sama 

dengan 8%. Lebar ramp setidaknya 

sama dengan lebar minimal ruang 

bebas berjalan kaki atau sama 

dengan 1,8 meter. Penyediaan 

bidang miring dapat memudahkan 

akses bagi orang dengan kursi roda, 

stroller ataupun dengan koper saat 

menyeberang jalan, mengakses 

halte, atau bahkan saat akan 

mengakses armada transportasi 

umum.   

2. Layout dalam bus yang mendukung 

sirkulasi atau manuver pengguna 

kursi roda. Dalam menciptakan 

transportasi umum yang juga 

inklusif, maka penataan ruang di 

dalam bus juga perlu mendapat 

perhatian khusus. Layout yang 

dimaksud dapat memberikan satu 

atau bahkan dua ruang bagi 

pengguna kursi roda yang aman dan 

dapat diakses dengan mudah baik 

saat masuk ke dalam bus atau saat 

akan turun dari bus. Perlu menjadi 

catatan, bahwa saat dilaksanakan 

kegiatan uji coba, pengguna kursi 

roda memasuki bus dengan 

menghadap ke depan dan turun 

dengan membelakangi pintu. 

3. Penerangan merupakan perihal 

yang esensial bagi kebanyakan 

peserta dan perempuan pada 

umumnya saat mengakses fasilitas 

publik pada malam hari. Penerangan 

yang dimaksud adalah penerangan 

khusus pejalan kaki yang 

memberikan pencahayaan (lumen) 

cukup bagi ruang pejalan kaki dan 

spesifikasinya berbeda dengan 

lampu jalan. Baik pada trotoar 

maupun fasilitas publik lainnya 

seperti halte, penerangan menjadi 

kunci penentu aktivitas perempuan 

pada malam hari. Selain itu, 

pemasangan lampu yang cukup pada 

ruang publik, dipercaya dapat 

meningkatkan keamanan dan 

keselamatan bagi pejalan kaki. Selain 

juga membuat pejalan kaki terlihat 

di malam hari, penyediaan lampu 
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pada fasilitas publik dapat turut 

menghidupkan ruang tersebut. 

4. Signage atau penanda dapat 

dipahami sebagai ketersediaan 

informasi yang mendukung 

mobilitas inklusif perkotaan. 

Tambahan informasi di ruang publik 

seperti trotoar dan halte dapat 

berupa tiang rambu atau papan 

informasi atau bahkan papan 

wayfinding yang memberikan ragam 

informasi seperti lokasi (orientasi 

arah), multi-moda transit, serta jarak 

berjalan kaki untuk mencapai ragam 

fasilitas unggulan setempat. Selain 

penanda yang mendukung 

ketersediaan informasi di ruang 

publik, ketersediaan informasi di 

dalam bus juga perlu mendapat 

perhatian. Ketersediaan informasi 

terkait keseluruhan perjalanan, 

serta update lokasi terkini pada saat 

perjalanan dengan informasi berupa 

teks atau dot lampu menjadi penting 

bagi teman-teman tuli. Ketersediaan 

ragam informasi baik suara dan 

tulisan dapat menjadikan layanan 

lebih inklusif dan dapat diakses oleh 

siapa saja. 

5. Penambahan waktu 

penyeberangan juga dirasa sebagai 

salah satu upaya peningkatan 

keamanan saat menyelenggarakan 

penyeberangan sebidang yang 

inklusif. Saat ini di beberapa titik, 

penyeberangan yang tersedia hanya 

menyediakan 15 detik waktu hijau 

untuk pejalan kaki. Perlu mendapat 

perhatian bahwa range kecepatan 

berjalan adalah 0,3m/detik - 

1,75m/detik dan khusus untuk 

pejalan kaki yang berjalan dengan 

alat bantu berjalan seperti tongkat 

memiliki kecepatan berjalan 

0,5m/detik dan untuk pengguna 

kursi roda bisa sampai dengan 

kecepatan 1,4m/detik. Dengan 

demikian, maka ideal bila 

mengasumsikan kecepatan berjalan 

seseorang berada di angka 0.95-

1m/detik. Dengan penambahan 

waktu penyeberangan sebidang, 

maka akan meningkatkan 

keselamatan penyeberang jalan.  

6. Akses inklusif menuju ke halte 

Transjakarta juga dirasa perlu. Akses 

inklusif yang dimaksud adalah 

dengan membuka akses non 

jembatan dan penambahan petugas 

yang dapat membantu orang dengan 

kursi roda mengakses layanan 

tersebut dan/atau bahkan 

membantu saat menyeberang jalan. 

Apabila akses non jembatan tidak 

dapat terwujud, maka akses berupa 

ramp haruslah sesuai dengan 

standar kemiringan yakni 1:12 atau 

sebesar 8% dengan maksimal 

panjang bidang miring sekali 

tempuh adalah 9 m dan dilanjutkan 
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bidang datar minimal 1,2m dan baru 

dapat kembali dilanjutkan dengan 

bidang miring begitu seterusnya. 

Selain bidang miring, lebar jembatan 

hingga ramp keluar masuk halte juga 

harus dipastikan dapat 

mengakomodir dua kursi roda 

berpapasan (yakni minimal 2,4m).  

7. Pemasangan CCTV pada sejumlah 

lokasi yang dirasa rawan juga 

diusulkan oleh sejumlah peserta. 

Lokasi rawan misalnya adalah ruang 

pejalan kaki yang berbatasan dengan 

pagar tinggi suatu bangunan dan 

tidak terdapat penjaga atau aktivitas 

orang yang dapat terlihat dari ruang 

pejalan kaki. Pemasangan CCTV juga 

dapat dikurangi apabila ruang-ruang 

yang dimaksud tersebut diaktifkan 

dengan menambahkan aktivitas, 

pengubahan muka bangunan 

(menjadi bukan pagar atau dinding 

mati), serta mendekatkan aktivitas 

bangunan (lahan private) ke ruang 

pejalan kaki. untuk mengakomodir 

hal-hal yang sering terjadi pada 

perempuan di ruang publik. Ketika 

perempuan menghadapi kekerasan 

atau ancaman kekerasan di ruang 

publik, harus ada jalur pelaporan 

yang dapat diandalkan. 
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Gb. 5 – Peserta Acara Women & the City 
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