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ANALISIS TINGKAT KENYAMANAN JALUR SEPEDA MENGGUNAKAN 

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI RUAS JL SLAMET RIYADI - JL KOLONEL 

SUTARTO KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 

Abstrak 

Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2020 lalu telah menyelesaikan revitalisasi jalur sepeda 
di ruas-ruas jalan, salah satunya di ruas Jalan Slamet Riyadi – Jalan Kolonel Sutarto, hal 

tersebut ditujukan untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Nyaman Bersepeda. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Mengevaluasi keberadaan fasilitas pendukung jalur 

sepeda di ruas.Jalan Slamet Riyadi – Jalan Kolonel Sutarto Kota Surakarta. 2) Mengetahui 

agihan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kenyamanan jalur sepeda di 

ruas.Jalan.Slamet Riyadi – Jalan Kolonel Sutarto Kota Surakarta. 3) Menganalisis tingkat 

kenyamanan jalur sepeda di ruas.Jalan.Slamet Riyadi – Jalan Kolonel Sutarto Kota Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan metode survey dan pengharkatan. Evaluasi jalur sepeda mengacu 

pada PERMENHUB No. 59 Tahun 2020. Parameter yang mempengaruhi tingkat kenyamanan 

jalur sepeda dipengaruhi oleh hambatan samping, vegetasi peneduh, marka jalur sepeda, 

volume lalu-lintas, kondisi saluran drainase. Tingkat kenyamanan jalur sepeda diperoleh 

berdasarkan metode berjenjang dari lima parameter yang digunakan. Hasil dari evaluasi jalur 

sepeda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jalur sepeda di ruas Jalan Slamet Riyadi – 

Jalan Kolonel Sutarto sudah cukup baik, namun untuk beberapa aspek masih kurang. 

Klasifikasi tingkat kenyamanan jalur sepeda pada jalur sepeda di ruas selatan dan ruas utara –

Jalan Slamet Riyadi - Jalan Kolonel terdiri dari kelas tidak nyaman, cukup nyaman dan 

nyaman.

Kata Kunci: Jalur Sepeda, Kota Surakarta, SIG, Citra GeoEye. 

Abstract 

The Surakarta City Government in 2020 has completed the revitalization of bicycle lanes on 

road sections, one of which is on Jalan Slamet Riyadi - Jalan Kolonel Sutarto, this is aimed at 

realizing Surakarta City as a Cycling Comfortable City. The objectives of this study are: 1) To 

evaluate the existence of bicycle lane support facilities on Jalan Slamet Riyadi - Jalan Kolonel 

Sutarto, Surakarta City. 2) Knowing the distribution of factors that affect the level of comfort 

of the bicycle lane on Jalan.Slamet Riyadi - Jalan Kolonel Sutarto, Surakarta City. 3) Analyzing 

the comfort level of the bicycle lane on Jalan.Slamet Riyadi – Jalan Kolonel Sutarto, Surakarta 

City. This research uses survey and scoring method. Evaluation of bicycle lanes refers to 

PERMENHUB No. 59 of 2020. Parameters that affect the comfort level of bicycle lanes are 

influenced by side barriers, shade vegetation, bicycle lane markings, traffic volume, and 

drainage channel conditions. The level of comfort of the bicycle path is obtained based on the 

tiered method of the five parameters used. The results of the evaluation of the bicycle lanes 

that have been carried out show that the bicycle lanes on Jalan Slamet Riyadi - Jalan Kolonel 

Sutarto are quite good, but in some aspects they are still lacking. The classification of the 

comfort level of the bicycle lane on the bicycle lane on the south and north sections of Jalan 

Slamet Riyadi – Jalan Kolonel consists of uncomfortable, quite comfortable and comfortable 

classes. 

Keywords: Cycling Path, Surakarta City, GIS, Geoeye Imagery 
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1. PENDAHULUAN

Kota Surakarta merupakan kota yang tergolong kota menengah yang terus mengalami 

perkembangan Dengan luas 44,02 km2 Kota Surakarta memiliki jumlah  penduduk 

522.364  dengan kepadatan sebesar 11.866,51 jiwa/km2 (BPS, 2021). Jumlah penduduk 

yang tinggi tersebut berdampak terhadap tingginya mobilitas masyarakat yang artinya 

ruang gerak di Kota Surakarta juga semakin sempit dan bisa menimbul kemacetan. 

Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya menerapkan beberapa alternative guna 

mengatasi permasalahan kemacetan satunya yaitu ditetapkannya Kota Surakarta menjadi 

Kota Nyaman Bersepeda. Pengembangan kota nyaman bersepeda mensyaratkan 

terpenuhinya syarat ketenangan bagi para pesepeda pada jalan yaitu mencakup keamanan, 

Tahun 2020 kemudahan, dan keterjangkauan. lalu Pemerintah Kota Surakarta telah 

menyelesaikan revitalisasi jalur sepeda di ruas-ruas jalan, salah satunya di ruas Jalan 

Slamet Riyadi dengan perbaikan jalur yang rusak, membuat marka jalan khusus sepeda 

dan penambahan fasilitas sepeda lainnya seperti rak sepeda. Dengan revitalisasi jalur 

sepeda tersebut masyarakat Kota Surakarta diharapkan mampu menggunakan jalur sepeda 

sebagai alat untuk beraktivitas menggunakan transportasi sepeda di dalam kota saat 

beraktivitas seperti berangkat dan pulang bekerja serta aktivitas lainnya. 

Sistem informasi geografi merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, 

dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial 

(keruangan). Penggunaan   SIG   dalam   penelitian   ini   dimafaatkan   untuk   menganalisis  

beberapa  parameter  yang  mempengaruhi  tingkat  kenyamanan  jalur sepeda,  serta  

membantu  dalam  memvisualisasikan  dalam  bentuk  peta  dan  menghasilkan output peta 

tingkat kenyamanan jalur sepeda di ruas Jln Slamet Riyadi - Jl Kolonel Sutarto Kota 

Surakarta. 

2. METODE

Metode survei adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu: data primer seperti data keberadaan marka jalur sepeda,

keberadaan saluran drainase, vegetasi peneduh dan penggunaan lahan Kota Surakarta, data

sekunder peta administrasi Kota Surakarta dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), dan

volume lalu lintas yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Metode

analisis yang digunakan dalam mengevaluasi keberadaan jalur sepeda di Jl Slamet
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Riyadi – Jl Kolonel Sutanto berdasarkan PERMENHUB No. 59 tahun 2020 menggunakan 

pendekatan analisis deskriptif. Metode pemodelan spasial kuantitatif berjenjang digunakan 

untuk menganalisis faktor utama yang berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan jalur 

sepeda. Sedangkan untuk mengetahui agihan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kenyamanan jalur sepeda menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kondisi Keberadaan Jalur Sepeda 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui permenhub mengatur tentang 

keberadaan jalur sepeda serta fasilitas penunjangnya. Dalam Permenhub tersebut 

dijelaskan bahwa sepeda yang dioperasikan di jalan 

disediakan..fasilitas..pendukung..berupa..lajur sepeda dan/atau jalur yang disediakan 

secara khusus untuk pesepeda dan dapat digunakan bersama-sama dengan.pejalan.kaki. 

Menurut kategorisasi jalur sepeda yang terdapat pada Peraturan.Menteri Perhubungan 

No..59..Tahun..2020..Lajur.sepeda.dan/atau.jalur.sebagaimana.dimaksud dapat dilihat pada 

table 5.1 dibawah: 

Tabel 1. Kategori Jalur Sepeda menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 

2020. 
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Sumber: PERMENHUB No. 59 Tahun 2020 

Jalur sepeda yang terdapat pada ruas Jalan Slamet riyadi – Jalan Kolonel Sutarto yaitu 

jalur sepeda yang berupa lajur atau jalur khusus yang berada pada badan jalan, dan jalur 

sepeda khusus yang dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.  

Jalur khusus sepeda yang dapat digunakan dengan pejalan kaki terdapat di Jalan 

Slamet Riyadi, Jalan Jendral Urip Sumoharjo dan Jalan Kolonel Sutarto. Jalur sepeda di ruas 

jalan tersebut memiliki lebar 3-4 meter, dengan lebar 3-4 meter tersebut dirasa sudah cukup 

jika digunakan untuk pengguna sepeda dan pejalan kaki ketika melintasi jalan tersebut, 

ditambah lagi terdapat rambu-rambu penunjuk arah pengguna sepeda sehingga dapat 

meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna sepeda. 

Jalan Jendral Sudirman terdapat jalur sepeda dimana jalur khusus sepeda tersebut 

berada di badan jalan. Jalur khusus sepeda di Jalan Jendral Sudirman dilengkapi dengan 

marka jalur khusus sepeda berwarna hijau, marka tempat penyebrangan pesepeda dan rambu 

perintah dan larangan untuk sepeda, terdapat beberapa point yang tidak terdapat pada jalur 

khusus sepeda pada ruas Jalan Jendral Sudirman diantaranya yaitu tidak terdapat pembatas 

lalu lintas untuk jalur khusus sepeda, dan tidak terdapatnya rambu peringatan banyak lalu 

lintas pengguna sepeda. Jalur khusus sepeda kategori ini lebih rawan dan rentan terhadap 

kecelakaan dan gangguan dari kendaraan bermotor, sebab posisinya yang berada pada badan 

jalan membuat interaksi kendaraan bermotor menjadi lebih tinggi, sehingga sangat 

disayangkan karena pada jalur sepeda di ruas Jalan Jendral Sudirman ini tidak dilengkapi 

dengan rambu-rambu peringatan banyak pengguna sepeda, dan pembatas lalu lintas untuk 

jalur khusus sepeda, karena dapat membahayakan dan mengurangi raya nyaman pengguna 

sepeda yang melintas pada ruas jalan ini. 

3.2 Analisis Agihan Faktor-Faktor Tingkat Kenyamanan Jalur Sepeda 

Tingkat kenyamanan jalur sepeda dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara 
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langsung berhubungan dengan pengguna sepeda dijalur sepeda diantaranya yaitu volume 

kendaraan, keberadaan marka jalur khusus sepeda, adanya vegetasi peneduh, hambatan 

disekitar jalur sepeda, dan adanya saluran drainase yang baik. 

3.2.1 Marka Khusus Jalur Sepeda 

Berdasarkan peta kelas keberadaan marka jalur khusus sepeda jalan slamet riyadi – jalan 

kolonel sutarto, baik itu ruas utara maupun ruas selatan sama-sama memiliki kelas 

yang baik, hal tersebut berdasarkan hasil survey dimana terdapat garis hijau serta simbol 

sepeda pada ruas jalur khusus sepeda. Jalur sepeda di ruas jalan slamet riyadi – jalan 

kolonel sutarto terbagi menjadi dua kategori jalur sepeda, yaitu jalur sepeda yang berada 

dibadan jalan dan jalur sepeda yang dapat digunakan dengan pejalan kaki. Terkhusus jalur 

sepeda yang dapat digunakan dengan pejalan kaki berada di trotoar yang artinya terpisah 

dari badan jalan, sehingga tidak terdapat marka khusus sepeda, namun untuk di beberapa 

titik penyeberangan atau persimpangan jalan terdapat marka khusus sepeda, hal ini 

ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan untuk pengguna sepeda. 

3.2.2 Volume Kendaraan 

Berdasarkan peta kelas volume lalu lintas jalan slamet riyadi – jalan kolonel sutarto, 

sebagian besar ruas jalan memiliki tingkat volume lalu lintas yang sangat tinggi, yang 

tersebar di ruas jalan jendral sudirman, jalan jendral urip sumoharjo, dan jalan kolonel 

sutarto, sedangkan pada ruas jalan slamet riyadi memiliki tingkat volume lalu lintas yang 

tinggi, hal tersebut dikarenakan pada ruas jalan slamet riyadi menerapkan sistem jalur satu 

arah sehingga volume kendaraan yang melintas lebih sedikit dari ruas-ruas jalan yang 

lainnya, namun hal tersebut tentu berdampak mengurangi rasa nyaman pengguna sepeda 

di ruas jalan tersebut. 

3.2.3 Vegetasi.Peneduh 

Berdasarkan peta persentase tutupan..vegetasi..jalan..slamet..riyadi – jalan kolonel 

sutarto, tidak semua ruas jalan sersebut memiliki tingkat vegetasi yang tinggi sehingga 

hal tersebut dapat mengurangi rasa nyaman pengguna sepeda di ruas jalan tersebut. 

Keadaan tutupan vegetasi di lapangan dengan perbandingan tutupan vegetasi pada 

citra GeoEye kota Surakarta memiliki perbedaan yang sangat minim untuk mencapai 

tingkat akurasi  yang tinggi. Hasil dari proses tersebut kemudian dilakukan proses validasi. 

Berdasarkan hasil survei, tutupan vegetasi jalur sepeda ruas selatan di jalan slamet riyadi 

– jalan kolonel sutarto memiliki tutupun vegetasi dengan kerapatan sedang dan tinggi,

sedangkan untuk jalur sepeda ruas utara rata-rata memiliki  tutupan vegetasi dengan 
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kerapatan tinggi, dan hanya pada ruas jalan kolonel sutarto yang memiliki tutupan vegetasi 

dengan kerapatan rendah. Adanya tutupan vegetasi dengan kerapatan tinggi memiliki 

harkat yang semakin tinggi pula. 

3.2.4 Hambatan Samping 

Agihan hambatan samping berkaitan dengan aktivitas penggunaan lahan di 

sepanjang kanan maupun kiri badan jalan penggunaan lahan diinterpretasi melalui Citra 

GeoEye perekaman tahun 2021 dengan komposit true color. Klasifikasi penggunaan lahan 

yang digunakan untuk interpretasi yaitu klasifikasi milik USGS untuk kaji perkotaan, 

Berdasarkan penggunaan lahan hasil interpretasi citra GeoEye ditunjukkan bahwa tidak 

ada perubahan yang signifikan di lapangan. Hal tersebut dikarenakan tahun perekaman 

dengan tahun penelitian dilakukan dengan tahun yang sama. 

Hambatan samping adalah hal yg sangat berpengaruh bagi pengguna sepeda 

khususnya pada jalan slamet riyadi – jalan kolonel sutarto, Hambatan samping ada pada 

jalan slamet riyadi – jalan kolonel sutarto didominasi dengan penggunaan lahan pertokoan 

juga perkantoran, adanya hambatan samping tadi yg mengakibatkan kegiatan pada badan 

jalan sangat tinggi lantaran adalah sentra kegiatan masyarakat. Adanya kegiatan pada 

badan jalan yg tinggi akan berpengaruh terhadap keselamatan pengguna sepeda. 

3.2.5 Kondisi Saluran Drainase 

Hasil dari pengamatan di lapangan, untuk jalur khusus sepeda ruas utara Jalan Slamet 

Riyadi – Jalan Kolonel Sutarto didominasi oleh kelas keberadaan saluran drainase agak 

baik, dan hanya pada Jalan Jendral Sudirman yang memiliki kelas baik. Sedangkan pada 

jalur sepeda ruas selatan terdapat 3 kelas keberadaan saluran drainase yaitu sedang, agak 

baik dan baik. Semakin baik kelas keberadaan saluran drainase maka akan semakin nyaman 

pengguna sepeda ketika melintasi jalur tersebut. 

Pengaruh kondisi saluran drainase terhadap pelaku pengguna sepeda yakni berupa 

kemungkinan dari adanya genangan air yang keberadaannya dapat mengurangi tingkat 

kenyamanan pengguna sepeda. Berdasarkan pengamatan secara langsung di lapangan, 

pada jalur khusus sepeda ketika hujan pada kelas drainase baik hampir tidak ada genangan 

dari air hujan. Keberadaan genangan dibeberapa titik terbentuk karena kondisi jalur sepeda 

yang cenderung cekung sehingga air tidak mengalir ke saluran drainase, melainkan 

membentuk suatu genangan. 

3.3 Tingkat Kenyamanan Jalur Sepeda Ruas Jl Slamet Riyadi – Jl Kol. Sutarto 

Tingkat kenyamanan jalur sepeda di ruas utara dan ruas selatan Jalan Slamet Riyadi - 
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Jalan Kolonel Sutarto dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu kelas tidak nyaman, cukup 

nyaman, dan nyaman. Berdasarkan peta tingkat kenyamanan jalur sepeda ruas selatan 

Gambar 1, kelas tingkat nyaman terdapat di ruas Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Jendral 

Sudirman, sedangkan  kelas tingkat cukup nyaman terdapat pada ruas Jalan Kolonel Sutarto, 

dan kelas tidak nyaman terdapat di ruas Jalan Jendral Urip Sumoharjo. Adapun data tingkat 

kenyamanan jalur sepeda di ruas Jalan Slamet Riyadi – Jalan Kolonel Sutarto pada Tabel 2 

dan table 3. 

Tabel 2. Tingkat Kenyamanan Jalur Sepeda Ruas Selatan Jalan Slamet Riyadi – jalan 

kolonel sutarto Tahun 2021 

Sumber: Pengolahan data (2021) 

Tabel 3. Tingkat Kenyamanan Jalur Sepeda Ruas Utara Jalan Slamet Riyadi – Jalan 

Kolonel Sutarto Tahun 2021 

Sumber: Pengolahan data (2021) 
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Gambar 1. Peta Tingkat Kenyamanan Jalur Sepeda Ruas Selatan       

Jl Slamet Riyadi-Jl Kolonel Sutarto 

Gambar 2. Peta Tingkat Kenyamanan Jalur Sepeda Ruas Utara    

Jl Slamet Riyadi-Jl Kolonel Sutarto 



9 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

1) Kondisi jalur sepeda di ruas Jalan Slamet Riyadi – Jalan Kolonel Sutarto sudah cukup

sesuai dengan PERMENHUB No. 59 Tahun 2020, namun untuk beberapa point masih

kurang, misalnya keberadaan pembatas..lalu..lintas..untuk..jalur..khusus..sepeda..yang.

berdampingan..dengan..jalur..kendaraan..bermotor.

2) Agihan faktor-faktor..yang..mempengaruhi..tingkat kenyamanan jalur sepeda di

sepanjang ruas Jalan..Slamet..Riyadi..- Jalan Kolonel Sutarto Kota..Surakarta cukup

bervariasi, namun ada beberapa juga faktor-faktor yang memiliki kesamaan antara ruas

selatan dan ruas utara, diataranya yaitu marka jalur sepeda, volume lalu lintas, dan

hambatan samping.

3) Tingkat kenyamanan jalur sepeda di ruas selatan Jalan Slamet Riyadi – Jalan Kolonel

terdiri dari kelas tidak nyaman yang terdapat di satu ruas Jalan Jendral Urip Sumoharjo,

kelas cukup nyaman di ruas Jalan Kolonel Sutarto dan kelas nyaman yang tersebar di

Slamet Riyadi dan Jalan Jendral Sudirman. Sedangkan pada jalur sepeda ruas utara

Jalan Slamet Riyadi – Jalan Kolonel Sutarto juga terdiri dari tiga kelas tingkat

kenyamanan yaitu kelas tidak nyaman, cukup nyaman, dan nyaman. Kelas tidak

nyaman tersebar di Jalan Jendral Urip Sumoharjo dan Jalan Kolonel Sutarto, kelas

cukup nyaman terdapat pada Jalan Slamet Riyadi, dan Kelas nyaman terdapat pada ruas

Jalan Jendral Sudirman.

4.2 Saran 

1. Keselamatan pengguna sepeda di jalan harus diperhatikan, oleh sebab itu fasilitas dan

sarana pengguna sepeda perlu diperbaiki lagi, terutama keberadaan rambu-rambu

banyak pengguna sepeda dan pembatas lalu lintas jalur khusus sepeda.

2. Penelitian ini alangkah lebih baik menggunakan data-data terbaru, serta citra

penginderaan jauh dengan tahun perekamanan yang lebih baru.

3. Pengamatan untuk parameter tutupan vegetasi dan hambatan samping (penggunaan

lahan) yang dilakukan dengan menggunakan citra GeoEye harus dilakukan interpretasi

yang detail, agar menghasilkan data yang akurat.
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