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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu permasalahan terkait dengan sektor transportasi di kota-kota besar adalah 

aktivitas parkir di badan jalan (on street parking). Kondisi tersebut akan 

menyebabkan terbatasnya ruang lalu lintas yang akan menghambat mobilitas 

kendaraan yang melewati jalan tersebut. Kota Bandung merupakan kota 

metropolitan dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Kondisi 

tersebut seringkali diperparah dengan adanya kegiatan parkir di badan jalan 

sehingga menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan yang dapat digunakan karena 

sebagian ruas jalan digunakan untuk parkir. 

Perparkiran merupakan salah satu unsur sarana yang tidak dapat dipisahkan dari 

sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan. Parkir juga merupakan masalah 

yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Dalam banyak kota baik kota-kota 

besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah 

terkait perparkiran, khususnya untuk kendaraan roda empat dan kendaraan roda 

dua. Akhir-akhir ini, permasalahan perparkiran tersebut terasa sangat 

mempengaruhi pergerakan kendaraan dimana kendaraan yang melewati tempat-

tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh 

kendaraan yang parkir di bahu jalan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan 

kemacetan. 

Meningkatnya jumlah kendaraan akan menyebabkan peningkatan akan kebutuhan 

tempat parkir. Dengan bertumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar 

dan pertokoan yang terletak pada tepi ruas jalan menyebabkan fungsi jalan menjadi 

kurang optimal karena akan memicu aktivitas parkir di badan jalan. Hal tersebut 

bisa berpotensi menimbulkan kemacetan karena pemilik kendaraan cenderung 

menginginkan kendaraannya dapat parkir pada tempat yang mudah dijangkau dan 

dekat dengan tempat tujuan. 
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Beberapa lokasi di Kota Bandung berpotensi terjadinya kemacetan, salah satunya 

Koridor Jalan Surapati yang disebabkan kendaraan parkir di badan jalan, ditambah 

dengan banyaknya angkot yang menunggu penumpang. Dari permasalahan terkait 

kendaraan parkir di badan jalan, pada akhirnya turut pula menghambat kelancaran 

lalu lintas di sekitarnya karena kendaraan yang parkir di badan jalan akan 

mengurangi lebar jalan bagi kendaraan yang melintas. 

Tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan jasa yang menarik pergerakan kendaraan 

pengunjung akan berdampak pada peningkatan kebutuhan ruang parkir. 

Ketersediaan lahan parkir kendaraan pengunjung yang terbatas menyebabkan 

terjadinya parkir di badan jalan. Salah satu alasan klasik diperbolehkan badan jalan 

sebagai tempat parkir kendaraan adalah karena ketiadaan lahan parkir di sekitar 

untuk dijadikan tempat parkir khusus (off street parking). Banyaknya pusat kegiatan 

yang terletak pada tepi ruas jalan perkotaan di Kota Bandung, salah satunya di 

Koridor Jala Surapati, menyebabkan fungsi jalan menjadi berkurang, dan parkir di 

badan jalan yang kurang tertata sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menjelaskan tentang jalan arteri 

primer tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan 

kegiatan lokal. Sehingga menurut Peraturan Pemerintah tersebut. Jalan arteri 

memang tidak diperbolehkan digunakan sebagai lahan parkir. Maka pada Peraturan 

Pemerintah yang sama, pada Pasal 64 menjelaskan tentang perubahan fungsi jalan, 

status jalan, dan kelas jalan. Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang fungsi jalan 

suatu ruas dapat berubah apabila: 

1. Berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas 

daripada wilayah sebelumnya;  

2.  Semakin dibutuhkan oleh masyarakat dalam wilayah wewenang 

penyelenggara jalan yang baru; dan/atau; 

3. Oleh sebab tertentu menjadi berkurangnya peranannya, dan/atau melayani 

wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.  
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Parkir semestinya hanya digunakan untuk memberhentikan kendaraan untuk 

sementara tidak dalam waktu lama atau bahkan berhari-hari yang dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan permasalahan yang mendasari 

studi ini adalah keterbatasan penyediaan ruang parkir di Koridor Jalan Surapati. 

Persimpangan Jalan Puter sampai dengan Persimpangan Jalan Pusdai menyebabkan 

besarnya kegiatan parkir pada badan jalan (on street parking) di beberapa pusat 

kegiatan. Aktivitas parkir pada kedua sisi jalan ataupun pada salah satu sisi jalan 

akan berpengaruh terhadap pergerakan arus lalu lintas, sehingga penggunaan jalan 

menjadi tidak efektif dan pada akhirnya akan menyebabkan kemacetan. Dari 

perumusan masalah tersebut maka rumusan masalah yang tepat pada penelitian ini 

adalah “Bagaimana Karakteristik Perparkiran di Koridor Jalan Surapati”. 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik perparkiran di Koridor 

Jalan Surapati, Kota Bandung. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan 

sasaran dalam penelitian antara lain:  

 Teridentifikasi kondisi aktual perparkiran di Koridor Jalan Surapati. 

 Teridentifikasi karakteristik perparkiran di Koridor Jalan Surapati melalui 

peninjauan terhadap gap antara supply dan demand parkir. 

 Terumuskannya rekomendasi penyediaan ruang parkir di Koridor Jalan 

Surapati. 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup studi ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup substansi dan 

ruang lingkup wilayah. 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis karakteristik on street 

parking dan off street parking, menganalisis ketimpangan antara supply dan 

demand parkir, menganalisis kebutuhan luasan area parkir, menganalisis penentuan 

titik lokasi on street parking, menganalisis perhitungan lebar jalan efektif setelah 

melakukan penataan on street parking, serta perumusan rekomendasi penyediaan 

ruang parkir. 
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1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Koridor Jalan Surapati mulai dari Jalan 

Japati lampu merah Gasibu sampai dengan persimpangan Jalan Pusdai. Berikut 

merupakan Jalan Surapati yang dibagi menjadi 4 koridor, yaitu: 

1. Persimpangan Jl. Japati sampai dengan Persimpangan Jalan Puter. 

2. Persimpangan Jl. Puter sampai dengan Persimpangan Jl. Gagak. 

3. Persimpangan Jl. Gagak sampai dengan Persimbangan Jl. Gagak 1. 

4. Persimpangan Jl. Gagak 1 sampai dengan Jl. Pusdai 

Penentuan lokasi studi ini didasari oleh pertimbangan, yaitu jalan yang diamati 

berada pada intensitas guna lahan yang tinggi dan memiliki aksesibilitas tinggi yang 

menghubungkan antar kota. Jalan ini merupakan jalur yang dilewati banyak 

kendaraan, dimana kondisi lalu lintas dan kegiatan sangat ramai, serta pada kiri atau 

kanan pada kedua sisi jalan ini dimaanfaatkan untuk tempat parkir. Dimana masing-

masing jalan yang diamati ini mempunyai tata guna lahan yang berbeda. 

Ruang lingkup wilayah studi ini dibatasi pada Persimpangan Jalan Japati sampai 

dengan Persimpangan Jalan Pusdai, dan terfokus pada dua titik, yaitu: 

Persimpangan Jalan Puter dan Persimpangan Jalan Pusdai. Pengamatan dengan 

melakukan survei pencatatan plat kendaraan yang masuk dan keluar dan jenis-jenis 

parkir yang diteliti adalah parkir badan jalan (on street parking) dan off street 

parking. Untuk mempermudah melakukan pengamatan dalam pelaksanaan survei, 

maka dibagi masing-masing ruas jalan dalam pembagian koridor pengamatan yang 

pembagiannya dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Ruang Lingkup Wilayah Penelitian 

No Nama Jalan Pembagian koridor Pengamatan 
Guna Lahan yang 

Mendominasi 

1 Jalan Puter - Jalan 

Gagak 

Dari Dinas Tanaman Jl. Puter Perkantoran 

2 Jalan Gagak Satu – 

Jalan Pusdai 

Pasar Suci Jalan Pusdai Perdagangan dan 

Jasa 
Sumber: Hasil survei 2020 
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Gambar 1.1  

Peta Wilayah Studi Penelitian 

JALAN JAPATI 

JALAN PUTER 

JALAN GAGAK 
JALAN GAGAK 1 

JALAN PUSDAI 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, secara garis besar, sistematika 

penulisan dalam penelitian dengan judul “Penataan Ruang Parkir Yang Efektif di 

Koridor Jalan Surapati” terdiri dari 6 (enam) bab yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

ruang lingkup penelitian dibahas baik ruang lingkup substansi maupun 

wilaya, dan sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang defenisi parkir, koridor jalan, jenis-jenis parkir, 

akses masuk dan keluar, perhitungan karakteristik parkir, pola parkir, 

penentuan jumlah parkir, satuan ruang parkir, penetapan lokasi parkir, 

larangan parkir, penelitian terdahulu, dan sintesa seluruh kajian pustaka. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini akan dibahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, metode 

pengumpulan data, metode analisis data, serta kerangka pemikiran. 

BAB IV   KONDISI PERPARKIRAN DI KORIDOR JALAN SURAPATI 

Bab ini membahas karakteristik Koridor Jalan Surapati, dan kondisi 

perparkiran aktual di Koridor Jalan Surapati. 

BAB V KETIMPANGAN SISI SUPPLY DAN DEMAND PARKIR SERTA 

PENATAAN PERPARKIRAN DI KORIDOR JALAN SURAPATI 

Bab ini menghitung analisis karakteristik parkir di Koridor Jalan 

Surapati, dan analisis penataan sistem perparkiran di Koridor Jalan 

Surapati. 

BAB VI   KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan, rekomendasi yang didapat dari penelitian 

penulis di lokasi peneliti, dan kelemahan studi. 




