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BAB III 

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data 3.1

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kualitatif sebagai metode 

pengumpulan data. Kualitatif yang digunakan berupa wawancara dalam bentuk 

rekaman suara kepada pejalan kaki di Kota Tua, dan Tanah Abang. Kemudian 

penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu Petugas Dinas Perhubungan 

(DISHUB), Ketua Koalisi Pejalan Kaki (KoPK), dan beberapa pejalan kaki 

sebagai sumber informasi untuk memverifikasi data-data tentang fungsi trotoar 

dan penyalahgunaannya, serta penulis melakukan observasi lapangan di Kota Tua 

dan Tanah Abang. 

 Wawancara 3.1.1

 Wawancara kepada Petugas Dinas Perhubungan (DISHUB) 3.1.1.1

Wawancara pertama dilakukan terhadap Bapak Gilang, selaku Petugas 

Dinas Perhubungan (DISHUB) yang sedang bertugas, untuk mendapatkan 

data mengenai keadaan trotoar di Kota Tua, dan penyalahgunaannya. 

Wawancara dilakukan di Posko Dinas Perhubungan depan Museum Bank 

Indonesia, Jl. Bank, Jakarta Utara, pada tanggal 14 Oktober 2017. Bapak 

Gilang menjelaskan bahwa DISHUB melakukan penertiban trotoar setiap 

harinya hingga sore hari pukul 17.00. Saat DISHUB melakukan 

penertiban, banyak PKL yang menghindari para pertugas DISHUB dan 

berlaku seperti “kucing-kucingan”, para pengendara sepeda motor 
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dilakukan penertiban berupa teguran untuk tidak parkir di atas trotoar. 

DISHUB diperintahkan oleh Gubernur dan DISHUB berkoperasi dengan 

Satpol PP dalam penindakkan secara hukum setelah DISHUB sudah 

menangkap dan mengangkut gerobak PKL dan para pengendara bermotor 

yang telah melakukan pelanggaran di atas trotoar. Bapak Gilang 

menyatakan bahwa tindakan penertiban ini masih kurang efektif 

dikarenakan masyarakat sendiri tidak memiliki kesadaran akan tindakan 

pelanggaran yang dilakukan, juga peraturan-peraturan yang kurang tegas 

karena masih adanya pro dan kontra mengenai aturan di atas trotoar. 

Beliau mengatakan bahwa DISHUB sudah memberikan solusi 

berupa tempat parkir resmi, yaitu terdapat di Jl. Cengkeh daerah Kota Tua, 

namun masih banyaknya para juru parkir liar yang menempatkan tempat 

parkir liar/tidak resmi di atas trotoar. DISHUB juga sangat mendukung 

adanya KoPK karena telah melindungi hak pejalan kaki di trotoar, dan 

telah membantu Pemerintah dalam membantu menertibkan para pelanggar 

di atas trotoar. Berikut dibawah ini adalah tanda bukti wawancara kepada 

Bapak Gilang yang dilakukan di Posko Dinas Perhubungan depan 

Museum Bank Indonesia. 
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Gambar 3.1. Tanda Bukti Wawancara 

(Dokumen Pribadi) 

 Wawancara kepada Ketua Koalisi Pejalan Kaki (KoPK) 3.1.1.2

Wawancara kedua dilakukan terhadap Bapak Alfred Sitorus, selaku Ketua 

Koalisi Pejalan Kaki (KoPK), untuk mendapatkan data mengenai lembaga 

koalisi tersebut serta sudah melakukan kegiatan apa saja dalam upaya 

mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Wawancara dilakukan 

di Kantor KoPK, Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, pada tanggal 25 Oktober 

2017. Bapak Alfred menjelaskan bahwa pertama kali terbentuknya Koalisi 

Pejalan Kaki (KoPK) pada tahun 2011. Pada tahun 2011, Bapak Alfred 

beserta enam orang lainnya melakukan aksi berupa penghalauan kepada 

pengendara sepeda motor yang memakai trotoar di Kota Tua sebagai kota 

pariwisata, namun aksi tersebut tidak membuat jera sekalipun kepada para 

pengendara sepeda motor sehingga mereka melakukan upaya lain berupa 

tiduran di atas trotoar. Bapak Alfred juga mengatakan aksi mereka cukup 

viral dan disambut baik oleh masyarakat, beliau mengatakan juga bahwa 

sudah banyak masyarakat yang memendam rasa kesal terhadap fasilitas 
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trotoar dan penyalahgunaan trotoar seperti para pemotor berjalan di atas 

trotoar sebagai jalan pintas, banyaknya juru parkir liar yang menjadikan 

trotoar sebagai tempat parkir liar, dan juga para PKL yang berjualan di 

atas trotoar sehingga para pejalan kaki susah untuk berjalan. Masalah-

masalah tersebut yang membuat KoPK hadir untuk beraksi dalam 

memberikan kampanye dan edukasi kepada para pelanggar dan para 

pejalan kaki yang masih tidak tertib. 

 KoPK melakukan kegiatan aksinya setiap hari jumat di sore hari, 

serta diikuti sepuluh kota kabupaten di Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, 

Bekasi, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Garut, dan Medan. Bapak Alfred 

menyarankan untuk para muda-mudi lebih aktif dalam berjalan kaki dan 

sebarkan aksi-aksi membela trotoar dari pelanggar ke media sosial 

sehingga KoPK dapat mengamati keadaan trotoar yang menjadi malfungsi 

oleh pelanggar dan bisa disuarakan ke Pemerintah. KoPK tidak dinaungi 

oleh Pemerintah, melainkan berkolaborasi dalam berbagi ide untuk 

mengembalikan fungsi trotoar untuk para pejalan kaki. Menurut Bapak 

Alfred mengenai program Bulan Tertib Trotoar (BTT) efektif, namun 

masih jauh dari harapan dalam mengatasi pelanggaran di atas trotoar dan 

harus dilanjutkan secara terus menerus. Berikut dibawah ini adalah tanda 

bukti wawancara kepada Bapak Alfred Sitorus yang dilakukan di Kantor 

KoPK, Gedung Sarinah. 
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Gambar 3.2. Tanda Bukti Wawancara 

(Dokumen Pribadi) 

 Wawancara kepada Para Pejalan Kaki 3.1.1.3

Wawancara ketiga dilakukan terhadap beberapa pejalan kaki, untuk 

mendapatkan data mengenai trotoar sekarang dan opini terhadap 

pelanggaran di atas trotoar dan program Bulan Tertib Trotoar. Wawancara 

dilakukan di Kota Tua, Jakarta Utara, pada tanggal 14 dan 21 Oktober 

2017. 10 dari 14 pejalan kaki mengatakan bahwa trotoar sekarang ini 

sudah cukup nyaman namun masih merasa terganggu dengan para PKL 

dan para juru parkir liar yang menempatkan trotoar untuk berjualan juga 

tempat parkir liar. 3 dari 14 pejalan kaki yang mengetahui tentang program 

BTT, namun program tersebut dinilai masih kurang untuk membuat jera 

para pelanggar terutama para PKL yang bersikap kucing-kucingan dan 

masih banyaknya tempat parkir liar di atas trotoar. 14 dari 14 pejalan kaki 

menyetujui adanya kampanye sosial pengembalian fungsi trotoar yang 

dilakukan secara terus menerus, dan 11 dari 14 pejalan kaki akan ikut serta 

dalam berpartisipasi jika diadakan kampanye sosial untuk mengembalikan 
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fungsi trotoar. Berikut dibawah ini adalah tanda bukti wawancara kepada 

para pejalan kaki di Kota Tua, Jakarta Pusat. 

 

Gambar 3.3. Tanda Bukti Wawancara 

(Dokumen Pribadi) 

 Observasi Lapangan 3.2

 Observasi Lapangan di Kota Tua 3.2.1

Penulis melakukan observasi lapangan di Kota Tua pada tanggal 14 Oktober 

2017, observasi dilakukan untuk memperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang 

terjadi di atas trotoar sekitar Kota Tua. Penulis mendapat kejadian dimana pada 

saat melakukan observasi di sepanjang Jl. Bank, Kota Tua, Jakarta Barat, di saat 

bersamaan mobil patroli Dinas Perhubungan (DISHUB) yang berisi beberapa 

petugas sedang memasuki Jl. Bank. Penulis melihat beberapa Pedagang Kaki 

Lima (PKL) berupa gerobak yang berjualan, juga banyak pengendara motor yang 

memarkirkan sepeda motornya di atas trotoar. Para PKL langsung membubarkan 

aktivitas jual beli dan merapikan barang-barang yang dijualnya kemudian segera 

pergi untuk bersembunyi, para pengendara motor juga langsung segera menaiki 

dan mengendarai motornya dan pergi dari kawasan tersebut. Namun setelah mobil 
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patroli DISHUB melewati kawasan tersebut, para PKL dan pengendara motor 

melakukan aktivitasnya di atas trotoar, perilaku tersebut yang dikatakan oleh 

petugas DISHUB dan ketua KoPK sebagai perilaku kucing-kucingan. Penulis 

mencoba untuk berjalan kaki di sekitar Jl. Bank tersebut, penulis merasa kesulitan 

karena keadaan trotoar yang dipenuhi oleh para PKL dan para pengendara motor 

yang berada di atas trotoar dan harus bergantian jalan dengan para pejalan kaki 

yang berada di arah berlawanan. Para PKL dan para pengendara motor tidak 

merasa sudah melakukan pelanggaran dan mempersempit trotoar sehingga para 

pejalan kaki susah untuk berjalan kaki. Ketika ada Posko DISHUB dan beberapa 

petugas DISHUB di kawasan tersebut, para PKL dan para pengendara motor 

bersikap tidak acuh dan tidak takut akan keberadaan mereka dan tetap melakukan 

aktivitas seperti biasa di atas trotoar yang mengganggu aktivitas para pejalan kaki. 

 Observasi Lapangan di Tanah Abang 3.2.2

Penulis melakukan observasi lapangan di Kota Tua pada tanggal 20 Oktober 

2017, observasi dilakukan untuk memperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang 

terjadi di atas trotoar sekitar Tanah Abang. Penulis melakukan observasi di 

kawasan trotoar Pusat Grosir Tanah Abang Blok A-B, tepatnya di sepanjang Jl. K. 

H. Mas Mansyur sampai Jl. Kebon Jati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penulis saat 

berjalan kaki di atas trotoar kawasan tersebut selalu dipenuhi oleh para PKL dan 

juga para pengendara motor yang berjualan dan parkir liar di atas trotoar, terlebih 

tepat di depan Pusat Grosir Tanah Abang Blok A trotoar di sana tidak bisa di 

gunakan oleh para pejalan kaki, lantaran dipenuhinya para PKL yang berjualan 

sehingga para pejalan kaki bersikap seolah sudah biasa dan wajar berjalan kaki di 
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tepi jalan raya. Penulis juga merasa kesulitan pada saat berjalan kaki di sepanjang 

trotoar Jl. K. H. Mas Mansyur yang dipenuhi oleh para pengendara motor yang 

parkir liar di atas trotoar sehingga mempersempit trotoar hingga para pejalan kaki 

harus saling bergantian untuk berjalan kaki dari arah berlawanan, penulis sempat 

mendengar ucapan salah satu pejalan kaki yang mengatakan bahwa di trotoar bisa 

juga tersendat seperti mobil motor di jalan raya dengan nada bercandanya seolah 

sudah terbiasa dengan keadaan tersebut. Para PKL dan pengendara motor yang 

melakukan aktivitas di atas trotoar tersebut, serta para pejalan kaki dan petugas 

satpam di Tanah Abang tersebut bersikap tidak acuh dengan keadaan trotoar 

tersebut sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di atas trotoar tidak bisa 

berkurang sedikitpun. 

 Kesimpulan Observasi Lapangan 3.2.3

Kesimpulan dari hasil observasi lapangan di Kota Tua dan Tanah Abang, para 

PKL dan para pengendara motor bersikap tak acuh dengan aturan trotoar yang 

hanya diperuntukan para pejalan kaki dan selalu bersikap kucing-kucingan dengan 

para petugas DISHUB. Selain dari itu, para pejalan kaki juga tidak bersikap peduli 

dengan hak-hak yang terenggut, memilih bergumam dan memendamkan rasa 

kesalnya di dalam hati saat melihat banyaknya para pelanggar yang menggunakan 

trotoar dengan tujuan berbeda sehingga menyebabkan penyempitan sampai 

penutupan terhadap trotoar tersebut. Maka dari itu, penulis menggunakan tindakan 

keras terhadap sikap-sikap para pelanggar dan juga para pejalan kaki untuk saling 

sadar akan haknya dalam menggunakan trotoar, bahwa trotoar adalah fasilitas 
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aktivitas berjalan kaki hanya untuk para pejalan kaki. Berikut adalah beberapa 

dokumentasi observasi penulis di Kota Tua dan Tanah Abang. 

 

Gambar 3.4. Tanda Bukti Observasi Lapangan 

(Dokumen Pribadi) 

 Metodologi Perancangan 3.3

 Perancangan Kampanye 3.3.1

Menurut Kusnadi (2012) dalam jurnal penelitiannya, dijelaskan bahwa metode 

yang digunakan dalam perancangan kampanye sosial adalah metode AISAS 

(Attention, Interest, Search, Act, Share): 

1. Attention 

Menarik perhatian masyarakat dengan media visual yang menonjol sehingga 

menjadi perbincangan masyarakat dan menarik audiens untuk membaca 

pesan yang terkandung di dalamnya 
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2. Interest 

Dalam tahap ini diperlukan media-media yang sesuai dengan isi pesan 

kampanye yang ingin disampaikan untuk menarik dan mengajak masyarakat 

mencari lebih jauh 

3. Search 

Pada tahap ini, masyarakat diajak untuk mengetahui pesan yang disampaikan. 

Media yang digunakan akan menunjukkan aksi-aksi yang harus dilakukan 

4. Act 

Masyarakat akan melakukan dokumentasi terhadap media visual yang 

dipasang lalu mempostingkan ke media sosial seperti Instagram 

5. Share 

Pada tahap ini, masyarakat akan menyebarkan postingan tersebut ke media 

sosial dan orang lain dapat ikut melakukan aksi tersebut. 

 Perancangan Desain 3.3.2

Metode perancangan desain dilakukan berdasarkan pada buku Desain Komunikasi 

Visual Terpadu milik Safanayong (2006): 

1. Mengamati masalah-masalah yang diangkat, meninjau, dan melakukan 

pengumpulan data 

2. Melakukan analisi yang bersifat pengelompokkan terhadap data-data yang 

dikumpulkan lalu menjadikan sebuah kesatuan 

3. Melakukan brainstorming untuk penentuan tema, dan konsep perancangan 

kampanye sosial 
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4. Melakukan sketsa dan/atau desain digital dari setiap media yang digunakan 

dalam kampanye sosial 

5. Pengaplikasian visualisasi, kemudian membuat sebuah dummy 

6. Proses cetak dan lakukan evaluasi jika dirasa masih kurang 
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