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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Parkir

Asal kata parkir dari park yang berarti taman, dan menurut Kamus Besar

Indonesia sebagai tempat penyimpanan. Menurut Keputusan Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat Nomor 272/HK/105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu

kendaraan yang bersifat tidak sementara. Sedangkan definisi berhenti adalah

kendaraan tidak bergerak dari kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak

meninggalkan kendaraan (DepHub,1996).

Kebijaksanaan perparkiran harus dipertimbangkan dalam kaitan

pengaruhnya atas guna lahan dan kebijaksanaan pengangkutan. Pengendalian

perparkiran di banyak kota merupakan kunci pengendalian lalu lintas yang tepat

(O'Flaherty, 1974).

Bangkitan parkir pada suatu pusat kegiatan dapat menimbulkan masalah

yaitu apabila bangkitan parkir tidak dapat tertampung oleh fasilitas parkir di luar

badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di

badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas.



Keinginan akan sarana parkir diperlihatkan seperti pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Keinginan Sarana Perparkiran .

Perilaku Lalu lintas

Perorangan

Pemilik Toko

Kendaraan Umum

Kendaraan Umum

Kendaraan Barang

Kendaraan Yang
Bergerak
Pengusaha Parkir

Ahli perlalulintasan

Keinginan

Bebas, mudah mencapai tempat tujuan
Mudah bongkar- muat
Menyenangkan pembeli

Dikhususkan, terpisah agar aman untuk turun naik
penumpang

Mudah keluar masuk agar dapat menepati jadwal
perjalanan . .
Mudah bongkar- muat
Bisa parkir berjejer bila perlu

Bebas parkir, bebas bergerak
Pelataran selalu penuh
Frekuensi parkir selalu tinggi
Melayani setiap pemakai jalan
Mengusahakan kelancaran lalu lintas

Sumber: Warpani 1990.

2.2. Kapasitas Parkir

Jenis terminal yang paling biasa terdapat adalah fasilitas parkir. Oleh

karena itu konsep kapasitas parkir dapat mengikuti konsep terminal. Pada

dasarnya terdapat dua konsep dalam kapasitas terminal, di mana kapasitas

merupakan ukuran dari volume yang melalui terminal (atau sebagian dari

terminal), (Morlok,l995). Untuk konsep pertama, agar kemungkinan arus lalu

lintas maksimum yang melalui terminal dapat terjadi, selalu harus terdapat suatu

satuan lalu lintas yang menunggu untuk memasuki tempat pelayanan sesegera

mungkin sesudah tempat itu tersedia. Kondisi ini jarang dicapai untuk periode

yang panjang, sebagian disebabkan karena arus transpor biasanya mempunyai

puncak, seperti puncak untuk pergi ke tempat pekerjaan di daerah perkotaan

ataupun arus puncak pada saat liburan di tempat-tempat wisata.



Selain itu, tertahannya jumlah arus terbesar tadi akan mengakibatkan

berbagai kelambatan yang sangat mengganggu lalu lintas, yaitu kelambatan yang

secara ekonomi tidak dapat diterima. Ini membawa kepada konsep kedua dari

kapasitas, yaitu volume maksimum yang masih dapat ditampung dengan waktu

menunggu atau kelambatan yang masih dapat diterima.

2.3. Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat

pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara untuk meiakukan

kegiatan pada suatu kurun waktu.

Fasilitas parkir bertujuan:

1. Memberikan tempat istirahat kendaraan

2. Menunjang kelancaran arus lalu lintas

Menurut Pignataro(1979) fasilitas parkir dibedakan:

1. Parkir di badan jalan (On-Street Parking Curb Parking), terdiri dari:

a. parkir terbatas (Restricted Curb Parking).

b. parkirtak terbatas {UnrestrictedCurb Parking).

2. Parkir di luar badan jalan (Off-Street Parking Facilities), terdiri dari:

a. parkir pelataran (Surface Lots).

b. parkir garasi (Garages).

Menurut Hobbs(1995) Off-street parking diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelataran parkir mobil,

2. Gedung parkir bertingkat banyak.



Off-Street Parking direncanakan dengan tujuan:

1. Menyediakan jumlah tempat maksimal,

2. Memperkecil ketidaknyamanan saat parkir, saat akan/setelah parkir dan saat

mengendarai di dalam tempat parkir, dan

3. Memperkecil gangguan aliran masuk dan keluar dengan pejalan kaki dan

gerakan kendaraan di luar tempat parkir.

Pemilihan sudut parkir yang digunakan tergantung pada ukuran dan

bentuk tempat parkir. Untuk memaksimumkan penggunaan tempat parkir dapat

digunakan susunan sudut parkir lebih dari satu tempat parkir. Parkir dengan sudut

90° merupakan penataan dengan penggunaan lahan yang paling efisien. Mobil

dapat menggunakan jalan (gang-gang) masuk dengan dua arah dan jarak lintas

dapat dikurangi. Hal tersebut diizinkan pada jalan buntu, yang dengan cara ini

akan meminimalkan areal yang terbuang. Jika sudut parkir lebih kecil dari 90°,

jalan masuk harus dibuat satu arah. Untuk tempat-tempat yang sibuk sebaiknya

digunakan sirkulasi satu jurusan. Untuk yang memarkir kendaraannya sendiri

lebih mudah jika menggunakan sudut parkir 30° dan 45°.

Parkir dengan menyudut lebih nyaman bagi pengemudi, membutuhkan

lebih sedikit ruang untuk bergerak keluar masuk. Secara ekonomis permukaan

jalan yang tidak dapat digunakan untuk parkir menyudut ternyata lebih luas

daripada parkir sejajar. Parkir menyudut hanya memberikan keuntungan waktu

bila berada di tengah-tengah pelataran luas, jalan yang sepi lalu lintas, atau

mungkin di dalam alun-alun (city-square).



Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan

fasilitas parkir (parkir permukaan/pelataran parkir atau parkir bangunan/garasi).

Dalam kasus pihak pembangun swasta juga memasukkan faktor karakteristik

kebutuhan, pajak dan biayanya (Hunnicutt,1982).

2.4. Terminal

Terminal, titik di mana penumpang dan barang masuk dan keluar dari

sistem, dan merupakan komponen penting dalam sistem transportasi. Terminal

bukan saja merupakan komponen utama dari sistem tetapi sering juga merupakan

prasarana yang memerlukan biaya yang besar dan titik dimana kemacetan

(kongesti) mungkin terjadi (Morlok, 1995).

Fungsi-fungsi terminal transportasi sebagai berikut:

1. Memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan serta membongkar

2. Memindahkan dari satu kendaraan ke kendaraan lain

3. Menampung penumpang atau barang dari waktu ke waktu tiba sampai waktu

berangkat.

a. kemungkinan untuk memproses barang, membungkus untuk diangkut

b. menyediakan kenyamanan penumpang (misalnya pelayanan makan,

dan sebagainya)

4. Menyiapkan dokumentasi perjalanan.

a. membuang muatan, menyiapkan rekening, memilih rute

b. menjual tiketpenumpang, memeriksa pesanan tempat

5. Menyimpan kendaraan (dan komponen lainnya), memelihara, dan menentukan

tugas selanjutnya.



6. Mengumpulkan penumpang dan barang di dalam grup-grup berukuran

ekonomis untuk diangkut (misalnya untuk memenuhi kereta api atau pesawat

udara) dan menurunkan mereka sesudah tiba di tempat tujuan (Morlok, 1995).

2.5. Konsep Dasar Penanganan Masalah Parkir

Dalam penanganan masalah parkir perlu dilakukan pendekatan sistematik

yaitu pendekatan yang didasarkan pada dua aspek utama yaitu:

1. Kajian terhadap besar permintaan parkir,

2. Kajian terhadap besar penyediaan fasilitas parkir.

2.5.1. Permintaan Parkir

Besaran permintaan parkir pada suatu kawasan ruas jalan sangat

dipengaruhi oleh pola tata guna lahan di kawasan yang bersangkutan, sehingga di

dalam penanganan masalah parkir harus pula diikuti dengan pengaturan mengenai

tata guna lahan yang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Yang

Ada.

2.5.2. Konsep Dasar Penyediaan Fasilitas Parkir Di Luar Badan Jalan

Penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan dapat berupa:

1. Pelataran/taman parkir

2. Gedung parkir, dalam perencanaan dan perancangan fasilitas parkir, harus

dipertimbangkan dari aspek lokasi, tapak dan akses dari fasilitas parkir

tersebut.


