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Abstrak  
 

Kebutuhan area parkir kendaraan pribadi khususnya mobil di Itenas masih kurang segi ketersediaan 
ruang parkir nya. Ketersediaan ruang parkir yang melebihi volume kendaraan di Itenas menjadi 
masalah bagi pengguna kendaraan untuk memarkirkan kendaraan. Dari segi satuan ruang parkir dan 
nilai indeks parkir, Itenas tergolong masih cukup memadai untuk menampung jumlah kendaraan yang 
parkir di area parkir Itenas, dengan indikasi nilai Indeks Parkir 89%. Sebagai langkah nyata untuk 
merealisasikan kebijakan berdasarkan UI Greenmetric 2016, pengembangan kebijakan dilakukan 
untuk mengurangi lahan parkir, dengan asumsi pengguna akan beralih menggunakan bis kampus 
yang akan dioperasikan di Itenas. Dari penilaian terhadap alternatif kebijakan, didapatkan bahwa 
penurunan nilai Indeks Parkir akibat adanya pengurangan lahan parkir di kampus Itenas.  
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1. Pendahuluan  

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Bandung menjadi kota yang mempunyai daya tarik 
sendiri. Hal ini menjadikan Kota Bandung memiliki jumlah penduduk mencapai 2.771.138 jiwa. 
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk terutama di kota Bandung tentu akan meningkatnya 
berbagai macam kegiatan di perkotaan. Mayoritas penduduk kota saat ini berkegiatan dengan 
menggunakan kendaraan pribadi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap area perpakiran 
kendaraan, yang merupakan tempat atau bagian yang penting dan tidak bisa terpisahkan dengan suatu 
sistem transportasi di jalan raya. Seperti yang dilakukan oleh Claresta (2012) dan Rodrigues (2014) 
yang menemukan adanya permasalahan yang terjadi akibat terbatasnya lahan parkir di suatu wilayah.  

Termasuk di Itenas, salah satu kampus di Kota Bandung, yang memiliki permasalahan yaitu 
bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan luas area parkir yang tersedia. 
Banyaknya mahasiswa dan civitas akademika yang membawa kendaraan pribadi berdampak terhadap 
kurangnya kapasitas kendaraan di area parkir, khususnya mobil. 

Sehubungan visi Itenas untuk pembangunan berkelanjutan yang dilandaskan dengan nilai-nilai 
integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi, perlu adanya penelitian terhadap kondisi kebutuhan ruang 
parkir kendaraan saat ini dalam kaitannya pelayanan kendaraan pribadi di Itenas. Alternatif kebijakan 
yang akan disimulasikan adalah pengurangan lahan parkir karena adanya pengoperasian bis kampus. 
Asumsi yang digunakan bahwa ada perpindahan moda yang dilakukan oleh civitas akademika Itenas 
dengan beralih ke bis kampus, seperti penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2018) bahwa 
mayoritas  untuk dapat mengurangi kendaraan pribadi dengan penggunaan bis kampus dengan besaran 
tarif dan waktu tempuh tertentu. Pengurangan lahan parkir ini juga mengacu kepada Greenmetic UI 
2016, yang akan menjadi acuan dalam pengembangan strategi alternatif kebijakan. 

1.1 Pengertian UI GreenMetric 

UI GreenMetric adalah peringkat yang diluncurkan oleh Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2010. 
Tujuannya adalah untuk memicu universitas yang berpartisipasi untuk menyediakan lebih banyak 
ruang untuk penghijauan dan dalam menjaga lingkungan, serta mengembangkan energi berkelanjutan. 
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Dalam penilaian nya, UI GreenMetric memiliki 6 (enam) kategori yang memiliki bobot poin masing-
masing. Kategori ini bersifat umum sehingga penilaian dapat diterima di semua Negara. Kategori 
tersebut bisa dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Kategori yang digunakan UI GreenMetric 

No Indicator Categories 

TR 6 
Transportation 

(TR) 

Less than 10% decrease 
Between 10% - 30% decrease 
More than 30% decrease or 
parking is not permitted in 

campus 

Sumber : UI GreenMetric Guideline, 2016 
 
1.2 Pengertian Parkir 

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan 
kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak 
terpisahkan dari sistem jaringan transportasi. Pengaturan parkir pun akan mempengaruhi kinerja suatu 
jaringan, terutama jaringan jalan raya. Penyediaan lahan parkir perlu diperhatikan terutama di daerah 
perkotaan yang berpenduduk dengan aktivitas tinggi. Namun penyediaan lahan parkir semakin sulit 
karena bertambahnya jumlah pengguna jalan raya serta berkurangnya lahan tanah di daerah perkotaan. 
Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan 
tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi pula. 

Perencanaan parkir perlu memperhatikan hal-hal meliputi penyediaan lahan, kebutuhan ruang parkir, 
kapasitas parkir, jenis dan lokasi parkir. Jarak antara lahan parkir dengan lokasi yang dituju perlu 
diperhatikan pula dalam merencanakan parkir. Kebutuhan parkir baik untuk kendaraan jenis roda 
empat maupun roda dua juga sangat penting dalam merencanakan parkir. 

 
1.3 Satuan Ruang Parkir 

Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil 
penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun 
gedung parkir. Satuan ruang parkir harus mempertimbangkan ruang bebas dan lebar bukaan pintu. 
Satuan ruang parkir di bedakan menjadi 3 (tiga) golongan di tunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 2. Satuan Ruang Parkir 

Jenis Kendaraan Pengguna dan atau Peruntukan Satuan Ruang 
Parkir 

(m2) 
Mobil Golongan I Karyawan/pekerja kantor, pengunjung pusat kegiatan 

perdagangan, pemerintah dan universitas 
2.3 x 5,0 

Mobil Golongan II Pengunjung tempat atau pusat olahraga, hotel, 
rekreasi, rumah sakit, bioskop/teater dan pusat 
perbelanjaan 

2,5 x 5,0 

Mobil Golongan III Orang penderita cacat/difable 3,0 s/d 3,6 x 5,0 
Bus/Truk 3,4 x 2,5 
Sepeda Motor 0,75 x 2,0 

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998 
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1.4 Karakteristik Parkir 

Karakteristik parkir berkaitan dengan besarnya lahan parkir yang akan ditentukan. Karakteristik parkir 
terdiri dari volume parkir, akumulasi parkir, indeks parkir, durasi parkir, parking turn over dan 
kapasitas parkir (Tamin 2003). Data karakteristik parkir ini akan sangat diperlukan untuk melakukan 
analisis kondisi operasional dan perancangan pengembangan lahan parkir. 

2. Metode Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu bentuk bagan 
alir. Bagan alir dari penelitian ini di mulai dari identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap 
ini melihat kepada kebutuhan ruang parkir kendaraan terutama mobil di Itenas saat ini dan 
membandingkan kepada kebutuhan ruang parkir setelah ada pengurangan kebutuhan ruang parkir di 
Itenas.  
 
Setelah itu dilakukan studi literatur meninjau kebutuhan ruang parkir kendaraan di Itenas dan 
pengurangan ruang parkir. Tahap berikutnya pengumpulan data penelitian. Pada tahap ini terbagi 
menjadi dua proses yaitu observasi lapangan dan indikator transportasi dari UI GreenMetric. Dari 
observasi lapangan didapat kebutuhan ruang parkir saat ini. Dari indikator transportasi dari UI 
GreenMetric di dapat kebutuhan ruang parkir setelah pengurangan kebutuhan ruang parkir, yang 
terjadi akibat adanya perpindahan moda menggunakan bis kampus.  
 
Tahap berikutnya yaitu analisis kebutuhan ruang parkir. Pada tahap ini diperoleh hasil perhitungan 
kebutuhan ruang parkir saat ini dan hasil perhitungan kebutuhan ruang parkir setelah ada pengurangan 
ruang parkir. Setelah itu dilakukan perbandingan hasil perhitungan kebutuhan ruang parkir agar di 
dapat kesimpulan dan saran dari hasil analisis 
 
3. Pengolahan Data dan Analisis 

3.1 Karakteristik Parkir Saat Ini 
 
Data diperoleh dengan melakukan pengamatan di pintu masuk dan keluar Itenas selama 12 jam pada 
bulan Mei 2018. Volume Parkir di Itenas maksimum mencapai 536 kendaraan dari periode setiap 5 
menit selama 12 jam pengamatan. Nilai akumulasi kendaraan terjadi pada jam puncak parkir yaitu jam 
13.50-13.55 dengan akumulasi parkir 230 kendaraan dari periode setiap 5 menit selama 12 jam 
pengamatan.  
 

 
Gambar 1 Data Volume dan Akumulasi Parkir Kendaraan 

 
Nilai Indeks Parkir di Itenas diperoleh dari akumulasi setiap 5 menit pengamatan dengan jumlah petak 
259 petak kendaraan. Dari perhitungan indeks parkir menunjukkan 89% < 100% artinya fasilitas 
parkir tidak bermasalah dimana kebutuhan parkir tidak melebihi kapasitas normal/daya tampung. 
Untuk parameter lainnya adalah durasi parkir, yang nilai rata-rata mencapai 174,14 menit atau 2,9 
jam. Parameter Satuan Ruang Parkir (SRP) pun ditinjau, untuk melihat ruang yang tersedia untuk 
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parkir kendaraaan mobil. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai SRP sebanyak 233 kendaraan, 
dengan luas ruang parkir yang dibutuhkan adalah 2.680 kendaraan, dengan mengacu kepada 
parameter yang ada pada Tabel 2. 
 
Data rekapitulasi karakteristik area parkir di Itenas ditunjukkan pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Rekapitulasi Data Karakteristik Parkir di Itenas 

Parameter Parkir Kendaraan Mobil Satuan 

Volume Parkir 536 kend 

Akumulasi Parkir 230 kend 

Indeks Parkir 89 % 

Durasi Parkir 174,14 menit 

Parking Turn Over 4,36 jam 

SRP 273 kend 

Kebutuhan Ruang Parkir 3140 m2 

Kapasitas Parkir 259 kend 
 

3.2 Karakteristik Parkir Setelah Pengembangan Kebijakan 

Kebutuhan ruang parkir yang tersedia untuk kendaraan roda empat (4) atau mobil di Itenas saat ini 
adalah 233 kendaraan dengan luas kebutuhan ruang untuk kendaraan pribadi 2680 m2 . Sementara itu 
akumulasi puncak kendaraan terjadi pada selang waktu 13.50-13.55. Nilai indeks parkir pada 
akumulasi puncak kendaraan sebesar 89% artinya fasilitas parkir tidak bermasalah dimana kebutuhan 
parkir tidak melebihi kapasitas normal/daya tampung. Durasi rata-rata parkir kendaraan mencapai 
174,14 menit atau 3 jam.  
 
Semakin bertambahnya jumlah mahasiswa, maka perlu dikembangkan alternatif kebijakan untuk 
mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan yang masuk dan keluar Itenas. Penambahan 
ruang parkir dipandang tidak akan menyelesaikan tidak seimbangkanya kapasitas parkir dan volume 
kendaraan. Simulasi dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan mengoperasikan bis 
kampus merupakan salah satu alternatif yang dapat dicoba (Purwanti, 2018) sehingga Itenas pun dapat 
menerapkan kebijakan pengurangan lahan parkir, untuk mengimplementasikan konsep UI 
Greenmetric. 

Perbandingan karateristik parkir eksisting dengan karakteristik parkir yang menggunakan indikator 
transportasi (TR6) dalam UI Greenmetric 2016, dengan penurunan 10%, 30% dan 50% dilampirkan 
masing-masing pada tabel 4 sampai dengan tabel 6 berupa data rekaputasi karakteristik parkir. 

Tabel 4. Karakteristik Parkir setelah Kebijakan 1 : Penurunan 10% SRP 

Parameter Parkir Eksisting Satuan 
Setelah 

Kebijakan 1 
Satuan 

Volume Parkir 536 kend/hari 482 kend/hari 
Akumulasi Parkir 230 kend/hari 207 kend/hari

Indeks Parkir 89 % 80 % 
Durasi Parkir 174,14 menit 157 menit 

SRP 233 kend 210 kend 
Kebutuhan Ruang Parkir 2680 m2 2412 m2
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Tabel 5. Karakteristik Parkir setelah Kebijakan 2 : Penurunan SRP 30% 

Parameter Parkir Kendaraan Mobil Satuan 30% decrease Satuan 
Volume Parkir 536 kend/hari 375 kend/hari 

Akumulasi Parkir 230 kend/hari 161 kend/hari 
Indeks Parkir 89 % 62 %
Durasi Parkir 174,14 menit 122 menit

SRP 233 kend 163 kend 
Kebutuhan Ruang 

Parkir 
2680 m2 1876 m2 

 

Tabel 6. Karakteristik Parkir setelah Kebijakan 3 : Penurunan SRP 50% 

Parameter Parkir Kendaraan Mobil Satuan 50% decrease Satuan 
Volume Parkir 536 kend/hari 268 kend/hari 

Akumulasi Parkir 230 kend/hari 115 kend/hari 
Indeks Parkir 89 % 45 % 
Durasi Parkir 174,14 menit 87 menit 

SRP 233 kend 130 kend 
Kebutuhan Ruang 

Parkir 
2680 m2 1570 m2 

 

Kebutuhan ruang parkir parkir yang tersedia untuk kendaraan roda empat (4) atau mobil setelah ada 
pengurangan 10%, 30% dan 50% kebutuhan ruang parkir di Itenas adalah 210 kendaraan dengan luas 
kebutuhan ruang parkir untuk kendaraan pribadi 2412 m2, 163 kendaraan dengan luas kebutuhan 
ruang parkir untuk kendaraan pribadi 1876 m2 dan 130 kendaraan dengan luas kebutuhan ruang parkir 
untuk kendaraan pribadi 1570 m2. Nilai indeks parkir pada akumulasi puncak kendaraan sebesar 80%, 
62% dan 45% artinya fasilitas parkir tidak bermasalah dimana kebutuhan parkir tidak melebihi 
kapasitas normal/daya tampung. Durasi rata-rata parkir kendaraan mencapai 157 menit atau 2,6 jam, 
122 menit atau 2,03 jam dan 87 menit atau 1,45 jam.  

4. Kesimpulan 

Karakteristik parkir di Itenas pada waktu regular sudah cukup memadai, dengan indikasi nilai Indeks 
Parkir 89%. Semakin bertambahnya jumlah mahasiswa, maka perlu dikembangkan alternatif 
kebijakan untuk mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan yang masuk dan keluar Itenas. 
Penambahan ruang parkir dipandang tidak akan menyelesaikan tidak seimbangkanya kapasitas parkir 
dan volume kendaraan. Dengan adanya pengoperasian bis kampus dan pengurangan lahan parkir, 
maka karakteristik parkir di Itenas tidak terganggu, dengan tidak adanya penurunan nilai Indeks 
Parkir. 
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